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Μέ τόν νέον αμφορέα*, τόν εύρεθέντα μεταξύ τών άρχαϊκών σπαρτιατικών τάφων 
καί πρό τοΰ κεραμεικοϋ κλιβάνου, δεν έχομεν μόνον τό σπουδαιότερον καί πλήρως σιρ- 
ζόμενον δείγμα τής έργασίας τοΰ λακωνικού άγγειοπλαστικοϋ εργαστηρίου, άλλά καί 
τήν δυνατότητα τής μελέτης μερικών έκ τών κεντρικών προβλημάτων τής αρχαϊκής 
λακωνικής τέχνης. Διότι τούτο προστιθέμενον καί είς τά άλλα γνωστά έργα τής αυ
τής κατηγορίας, τά ευρισκόμενα είς τό Μουσεϊον τής Σπάρτης ή και άλλαχοΰ, δύνα- 
ται νά άποτελέση τήν άφετηρίαν διά τήν έξέτασιν καί τών συνδεομένων, μέ τούς άλ
λους άμφορεΐς μετ’άναγλύφου κοσμήσεως θεμάτων1, όπως καί τήν πληρεστέραν διε- 
ρεύνησιν τής όλης πορείας τοΰ έργαστηρίου. Ή συγκριτική μελέτη τών διαφόρων συν- 
απτομένων μέ τήν όμάδα τών λακωνικών αύτών αγγείων ζητημάτων, έπιτρέπει άκόμη 
τήν άκριβεστέραν χρονολογικήν τοποθέτησιν τοΰ νέου άμφορέως, όπως καί τών άλ
λων, ένώ παραλλήλως διευκολύνει καί τήν μορφολογικήν καί είκονογραφικήν παρα- 
κολούθησίν των.

Συγκρινόμενος μέ τά μεγάλα αττικά ταφικά αγγεία τών γεωμετρικών χρόνων, όπως 
καί μέ τούς πλησιέστερον αύτοΰ εύρισκομένους πρωτοαττικούς καί μηλιακούς άμφο- 
ρεϊς2, ό άμφορεύς τής Σπάρτης είναι κατά τό ύψος μάλλον περιορισμένος. Τό αυτό ί- 
σχύει και διά τούς άλλους λακωνικούς άμφορεΐς, τούς σφζομένους έν όλω ή έν μέρει,

* Χρέος μου θεωρώ νά εύχαριστήσω τόν ζωγράφον τοΟ Εθνικού Μουσείου κ. Άλέξ. Παπαηλιόπου- 
λον διά τήν έπιμέλειαν καί τήν φροντίδα τήν όποιαν κατέβαλε διά τήν έκπόνησιν τών σχεδίων τής κο
σμήσεως τού νέου άμφορέως ώς καί τών σχημάτων τών άμφορέων, νέου, Θεάτρου καί 'Ηρώου. Επί
σης τόν φίλον φωτογράφον κ. Ν. Γεωργιάδην διά τάς φωτογραφίας τής άνασκαφής καί μερικάς έκ τοΟ 
άμφορέως καί τάς δίδας Ί. Ίωαννίδου καί Λ. Μπαρτζιώτου διά τάς περισσοτέρας τών φωτογραφιών 
τοΟ νέου άμφορέως καί τών τεμαχίων τών άλλων.

1. Εκτός τοΟ νέου άμφορέως είς τό Μουσεϊον τής Σπάρτης υπάρχει καί είς δεύτερος πλήρης άμφο
ρεύς, τού όποιου έλλείπουν μόνον αί λαβαί. Επίσης ύπάρχουν καί τεμάχια άλλων άμφορέων. Είς ξένα 
Μουσεία ύπάρχουν τεμάχια δύο άλλων όμοιων άγγείων, τό έν τών όποιων άνήκει είς τόν αύτόν άμφο- 
ρέα μέ έν τών τεμαχίων τής Σπάρτης. Περί όλων θά γίνη λόγος είς τόν κατάλογον ό όποιος έπεται 
κατωτέρω.

2. Διά τάς διαστάσεις καί τόν μνημειακόν χαρακτήρα τών πρωτοαττικών άμφορέων πρβλ. Γ. Μυλω
νά, Ό Πρωτοαττικός Άμφορεύς τής Έλευσϊνος (Βιβλ. Άρχ. Εταιρείας άριθμ. 19) 1957 σελ. 15. Χαρα
κτηριστικόν δείγμα τοϋ μνημειακού χαρακτήρος τών γεωμετρικών ταφικών άγγείων, άποτελεϊ ό άμφο
ρεύς 200/804 τοϋ Εθνικού Άρχ. Μουσείου (Matz, Geschichte d. griechischen Kunst I, πίν. I) μέ τό 
έπιβλητικόν ύψος τών 1,55, μέ τόν όποιον συνάπτονται πολλά άλλα. Διά τούς μηλιακούς άμφορεΐς τοϋ 
’Εθνικού Μουσείου πρβλ. Matz πίν. 170 καί 171.
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οί όποιοι έλάχιστα άπέχουν τοΰ νέου ώς πρός τοϋτο. Τοιουτοτρόπως ένφ τά άττικά καί 
τά κυκλαδικά άγγεΐα, όπως καί τά μετ’ άναγλύφου κοσμήσεως τοιαΰτα τοΰ νησιωτικο- 
βοιωτικοϋ έργαστηρίου ύπερβαίνουν τό μέτρον3 καί μερικά τό έν καί ήμισυ μέτρον4, 
τά λακωνικά μόλις πλησιάζουν τό 0,70 καί μόνον δι’ ένα εξ αυτών άποσπασματικώς 
σφζόμενον5 θά ήτο ίσως δυνατόν νά γίνη δεκτόν, ότι πλησιάζει τά 0,80. ’Από τής άπό- 
ψεως αότής ίσως θά ήδύνατο προκαταρκτικές νά λεχθή, ότι οί λακωνικοί άμφορεΐς είς 
τήν μνημειακήν τάσιν των άλλων έργαστηρίων άπαντοϋν μέ τόν όργανικόν των χαρα
κτήρα καί τήν προσπάθειαν τής έσωτερικής αότοσυγκεντρώσεως, ή όποία άποτελεϊ 
τό πρωταρχικόν των στοιχεΐον.

Αί διαστάσεις τοϋ νέου άμφορέως είναι γενικώς συγκροτημένοι καί τοϋτο τό άπο- 
δεικνύουν χωρίς δυσκολίαν οί άριθμοί.

Τό ϋψος του είναι είς τήν κυρίαν όψιν 0,668, είς τήν δευτερεύουσαν 0,684 μέ μέσον 
ΰψος είς άξονα τόν σχηματιζόμενον είς τό χείλος άνωθεν τών δύο λαβών, 0,67.

Κατά τμήματα τά ύψη είναι:
"Υψος βάσεως 0,088 μετά τών άνωθεν αυτής τριών ταινιών μέ τό σχοινοειδές κό

σμημα.
"Υψος κοιλίας 0,172 μετά τών άνωθεν αυτής τριών όμοιων ώς καί κατά τήν βάσιν 

ταινιών.
"Υψος ώμου 0,157 μετά τοϋ άνωθεν αΰτοΰ γλωσσοειδοΰς κοσμήματος.
"Υψος λαιμοϋ 0,187 μετά τών άνωθεν καί κάτωθεν τών μορφών κοσμημάτων.
"Υψος τοϋ χείλους 0,065.
Τό πλάτος τοϋ άμφορέως είς τάς λαβάς (μέγιστον πλάτος) είναι 0,57.
Πλάτος είς τό άνω μέρος του κατά τό εξωτερικόν τοΰ χείλους 0,445.
Διάμετρος είς τό χείλος έξωτερικώς 0,394, έσωτερικώς 0,354.
Πάχος τών τοιχωμάτων τοϋ άγγείου είς τό χείλος 0,025 εις τό ΰψος τοϋ λαιμοϋ 0,018-

0,022.
Περίμετρος είς τό ΰψος τών μορφών τοϋ λαιμοϋ 1,20. Περίμετρος είς τό υπό τό γλωσ- 

σοειδές κόσμημα ΰψος τοϋ ώμου, 1,14.
"Υψος τών μορφών τοΰ λαιμοϋ 0,16.

3. Πρβλ. Hampe, Friihe griechische Sagenbilder πίν. 36 - 9. A. De Ridder, Amphores beotiennes a 
Reliefs, BCH 22 (1898) σελ. 439 - 471 καί 497 - 519, πίν. IV -VI. F. Courby, Vases Grecs a Reliefs σελ. 66 
κ.έ. F. R. Grace, Archaic Sculpture in Bceotia σελ. 16 - 20. Διά τά έκ Τήνου, Ν. Κοντολέων ΑΕ 1939 - 41 
σελ. 26 - 28 είκ. 17 καί 18. ΠΑΕ 1952 σελ. 536 - 8 είκ. 6-8. Διά τόν νέον τής Μυκόνου, Μ. Ervin, A 
Relief Pithos from Mykonos, Α.Δ. 18 (1963) σελ. 37 κ.έ.

4. ”Av καί είναι όλίγα τά ύπερβαίνοντα τό έν καί ήμισυ μέτρον, άποτελοϋν έν τούτοις μίαν άπόδει- 
ξιν τών δυνατοτήτων τών διαφόρων έργαστηρίων, παρά τό γεγονός ότι δέν έπιτυγχάνουν πάντοτε τήν 
πλήρη συνεργασίαν τών διαφόρων μελών των.

5. Τό τεμάχιον τό εύρεθέν είς τάς άνασκαφάς τής ’Αγγλικής Σχολής είς τό λεγόμενον Ήρώον πα
ρά τόν Εόρώτα, BSA 12 (1905 - 1906) σελ. 292 πίν. IX, R. Μ. Dawkins, Artemis Orthia πίν. XV καί XVI, 
έάν αί άναλογίαι τών διαφόρων τμημάτων του είναι έστω καί περίπου δμοιαι μέ αΰτάς τοϋ νέου άμφο
ρέως, μάς δίδει μέ βάσιν τό σφζόμενον ύψος τοϋ λαιμοϋ συνολικόν ϋψος τοΰ άγγείου περί τό 0,80 μ. 
Ένα δεύτερον τμήμα τοϋ αύτοϋ άμφορέως, άγορασθέν πρό αίώνος ΰπό τοϋ Le Bas είς τό προάστιον 
τής Σπάρτης Μαγούλα, εδρίσκεται είς τό Cabinet des Medailles τών Παρισίων, πρβλ. Le Bas, Voyag. 
Arc. Mon. Fig. πίν. 105. Είς τό σχέδιον τοϋ πίν. 16 (Orthia) άπεικονίζονται τά δύο τεμάχια όμοΰ.
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Ύψος τοϋ άκολουθοΟντος τό δρμα δπλίτου είς τόν ώμον 0,135.
Ύψος τοΟ ρόδακος είς τήν κοιλίαν τοϋ άγγείου 0,105.
Ό πηλός τοϋ άμφορέως είναι έπιμελώς είργασμένος καί καλώς κοσκινισμένος μέ 

έλάχιστα ίχνη ξένων ύλών καί είναι είς τήν έπιφάνειαν τών άναγλύφων περισσότε
ρον είς τήν άφήν λείος. Τό χρώμα του τόσον εις τήν εξωτερικήν έπιφάνειαν καί τό 
άνάγλυφον, όσον καί είς τό έσωτερικόν τών τοιχωμάτων του, πλησιάζει τό ώχροκά- 
στανον καί είναι παντοϋ ένιαΐον. Είς μερικά σημεία, όπως είς τούς κορμούς τών ίππων, 
τά γυμνά μέρη τών μορφών τοϋ λαιμοΰ καί είς τά ζώα, διασώζονται ίχνη, τά όποια έπι- 
τρέπουν νά δεχθώμεν μίαν έλαφράν έπάλειψιν τοϋ σώματος τοϋ άγγείου μέέλαφροτάτην 
άλοιφήν τοϋ αύτοΰ χρώματος μέ τόν πηλόν, ίσως πρός ένίσχυσιν τής ένότητος όλων 
τών χαρακτηριστικών τής έπιφανείας. Ένώ ό καθαρισμός τοϋ πηλοΰ, ή λείανσις τής 
έπιφανείας καί ή σύνδεσις τών λαβών καί τών άναγλύφων μέ τό κύριον σώμα τοϋ άγ
γείου είναι άπό πάσης άπόψεως υποδειγματικά, ή δπτησις φαίνεται ότι υστερεί. Τοϋτο 
είναι καταφανές κυρίως είς τόν τρόπον μέ τόν όποιον άπολεπίζεται τό άνάγλυφον, είς 
τήν δχι άπολύτως άσφαλή σύνδεσιν τών λαβών μέ τό κύριον σώμα καί είς τό σχετικώς 
εϋθρυπτον τών τοιχωμάτων του, άν καί δέν άποκλείεται δλα αυτά νά όφείλωνται είς 
τόν πηλόν.

Τό σχήμα τοϋ άγγείου, χωρίς δουλικήν έξάρτησιν ή καί τυπικήν υποταγήν, είναι 
αύτό τοϋ άμφορέως, μέ σχετικώς εύρύ στόμιον καί λαιμόν, πλουσίως διακοσμημένος 
λαβάς καί βάσιν άρμονικώς συνδεομένην μέ τό κύριον σώμα. Βασικά χαρακτηριστικά 
τοϋ σχήματος είναι ή σαφήνεια τής διαρθρώσεως τών διαφόρων μελών τοϋ άγγείου καί 
ή καθαρώς όργανική συγκρότησις δλων του τών τμημάτων, μέ ιδιαιτέραν έμφασιν είς 
τήν διά τών λαβών πλήρη συνεργασίαν των. Ό περιορισμός τοϋ ύψους, ένώ άναμφι- 
βόλως μειώνει τήν μνημειακήν έμφάνισίν του, τονίζει τήν λιτότητα καί τήν ένότητα 
τών χαρακτηριστικών του καί παραλλήλως έπιτρέπει τήν καλυτέραν έποπτείαν τοϋ συ
νόλου τής κοσμήσεώς του. Ή συγκρότησις τοϋ άμφορέως έξωτερικώς, μέ διακρινόμε- 
να μέρη, βάσιν, κοιλίαν, ώμον, λαιμόν καί λαβάς, δέν έχει γίνει προσθετικώς, δπως είς 
πολλάς περιπτώσεις άγγείων χαρακτηριζομένων διά τήν χαλαρότητα τής συνδέσεως6, 
άλλά όργανικώς διά τής άναπτύξεως καί διευρύνσεως τοϋ άρχικοϋ του πυρήνος. "Αν 
έξαιρεθή ή βάσις ή όποια χρησιμοποιείται άκριβώς, δπως τό βάθρον τών πλαστικών 
έργων, ώς εισαγωγή είς τό κύριον θέμα, διακρίνεται μία τριμερής κατά τό ύψος καί τό 
πλάτος διάταξις τών τμημάτων μέ τήν κοιλίαν, τόν ώμον καί τόν λαιμόν άφ’ ένός καί 
τάς δύο έκατέρωθεν λαβάς καί τό κύριον σώμα άφ’ έτέρου. Τοϋτο έχει ώς άποτέλεσμα 
νά παρουσιάζη τό σύνολον μίαν έξωτερικώς λογικήν συγκρότησιν, είς τήν όποιαν το
νίζονται τά πλαστικά στοιχεία, πράγμα τό όποιον ένισχύεται καί άπό τήν διεύρυνσιν 
τοϋ στομίου καί τήν διακόσμησιν τών λαβών. Μία σαφής προσπάθεια όργανικής διαρ- 
θρώσεως τοϋ συνόλου είναι όρατή είς τήν σοφήν χρησιμοποίησιν τών καθέτων τάσεων 
τοϋ σχήματος καί τών όριζοντίων στοιχείων τής διακοσμήσεως, τοϋτο δέ ένισχύεται 
καί άπό εικονιστικά χαρακτηριστικά. Ή όριζοντία διάρθρωσις τοϋ άγγείου παρουσιά

6. Ίσως τυπικά δείγματα μιας προσθετικής όργανώσεως τών διαφόρων τμημάτων τοΟ άγγείου όρα- 
τής καί είς τό σχήμα, είναι οί μηλιακοί άμφορεϊς μέ τόν άσύνδετον χαρακτήρα των καί τήν χαλαρό
τητα τής συνδέσεως. Τό αύτό συμβαίνει καί μέ τούς Κρητικούς πίθους.
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ζεται μέ δύο ταινίας άποτελουμένας άπό τρία σχοινοειδή συστήματα, μεταξύ βάσεως 
καί κοιλίας ώς καί κοιλίας καί ώμου καί συνεχίζεται άπό έν σύμπλεγμα γλωσσοειδοΰς, 
σπειροειδοϋς καί σχοινοειδοΰς κοσμήματος μεταξύ ώμου καί λαιμού καί ένός άναλό- 
γου μεταξύ λαιμού καί χείλους καί όλοκληρώνεται μέ τήν γραμμήν τού χείλους. Ή 
περισσότερον πλούσια άρθρωσις τής όριζοντίας γραμμής μεταξύ ώμου καί λαιμού καί 
ή έπανάληψις τού κεντρικού της θέματος είς τό μεταξύ λαιμού καί χείλους τμήμα, έπι- 
τρέπει μίαν πλέον όργανικήν σύνδεσιν των τμημάτων αύτών καί κάνει όμαλωτέραν τήν 
μετάβασιν άπό τό έν μέρος είς τό άλλο, ένώ μειώνει κάπως τήν έντασιν τών όριζοντίων 
τάσεων. Αί κάθετοι γραμμαί, χωρίς νά έχουν τήν στατικότητα καί τήν αύστηρότητα 
τών όριζοντίων, παρουσιάζονται μέ τά περιγράμματα τού άγγείου, τά όποια είς τό κάτω 
μέρος τής βάσεως ένισχύονται άπό τό γλωσσοειδές κόσμημα, είς τήν κοιλίαν άπό τήν 
θέσιν τού σιγμοειδούς τοιούτου καί είς τόν ώμον διά τών λαβών, αί όποΐαι συμπληρώνουν 
τήν άνοδικήν κίνησιν τού λαιμού. Ώς ύπέρβασις τών άντιθέσεων τών κινήσεων αύτών, 
αί όποΐαι είναι άνταγωνιστικαί, δύνανται νά θεωρηθούν αί όμαλαί μεταβάσεις άπό τού 
ένός τμήματος είς τό άλλο καί ή έλαφρώς διαγώνιος φορά τών λαβών, αί όποΐαι έπίσης 
διά τών άνθεμίων έπιστρέφουν καί συνάπτονται μέ τόν λαιμόν. Ή όριζοντία διάταξις 
χρησιμοποιείται διά νά σχηματίση άφ’ ένός μέν τήν δυνατότητα μιας άρθρώσεως τής 
έπιφανείας, άφ’ έτέρου δέ διά νά έπιτρέψη τήν μετάβασιν άπό τού ένός μέρους είς τό 
άλλο καί τήν έπίστεψίν του, ή όποια όλοκληρώνεται χαρακτηριστικώς μέ τό χείλος 
τό όποιον έπιστέφει όλόκληρον τό άγγεΐον. Ό ρόλος τών λαβών είς τήν δλην εικόνα 
καί κυρίως είς τήν συγκεφαλαίωσιν όλων τών χαρακτηριστικών τού σχήματος είναι 
πρωταρχικός. Διότι ό τρόπος τής χρησιμοποιήσεώς των άποδεικνύει ότι ό τεχνίτης 
έπιδιώκει πολλούς σκοπούς. Ό πρώτος είναι καθαρά λειτουργικός καί μεταφέρει τό 
βάρος τών χειλέων είς τόν ώμον, έπιτυγχάνει δηλαδή νά δημιουργήση μίαν γέφυραν 
άπό τού άνω είς τό κάτω μέρος καί νά ένισχύση τήν στερεότητα τού άμφορέως. Ό δεύ
τερος είναι συνθετικός καί άποβλέπει νά συνδέση στενότερον τά διάφορα τμήματα τού 
άγγείου, όπως τό χείλος, τόν λαιμόν καί τόν ώμον καί νά όλοκληρώση τήν ένότητα 
τών περιγραμμάτων του. Ό τρίτος είναι διακοσμητικός, διότι παραλλήλως μέ τούς δύο 
πρώτους έπιδιώκει καί έπιτυγχάνει νά άποφύγη τό κενόν μεταξύ λαιμού καί κυρίως 
λαβής μέ τό έσωτερικόν κόσμημα, τό όποιον μέ τήν σειράν του παίζει ρόλον πλαι
σίου καί διά τάς μορφάς τού λαιμού. ’Από τής άπόψεως αύτής πρέπει νά τονισθή, ότι 
μέ τάς λαβάς άπομακρύνεται άπό τά δείγματα τής έργασίας τών άλλων έργαστηρίων, 
αί λαβαί τών όποιων δέν φθάνουν μέχρι τού χείλους7. Ό τεχνίτης τού άμφορέως 
μας καί γενικώτερον τό σπαρτιατικόν έργαστήριον, έφθασεν ώς πρός τούτο είς μίαν 
ιδεώδη λύσιν. Ό συνδυασμός τών λειτουργικών άναγκών, μέ τάς συνθετικός άπαιτή- 
σεις καί τάς διακοσμητικάς άξιώσεις, άποτελεΐ τό μέτρον τής έπιτυχίας τού δημιουρ
γού ή τών δημιουργών τής Σπάρτης καί άντέχει εις κάθε σύγκρισιν. Καί μία άπλή πα- 
ρακολούθησις τού τρόπου χρησιμοποιήσεώς τών λαβών είς τά μέ άνάγλυφον διακό-

7. Πρβλ. πρός τοΰτο τά σχήματα τών άμφορέων είς τήν σειράν τήν όποιαν δίδει ό Μυλωνάς, Πρω
τοαττικός Άμφορεύς σελ. 12, είκ. 10.
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σμησιν άγγεΐα τοϋ ροδιακοϋ8, τοϋ κρητικοϋ9 καί τοϋ νησιωτικοβοιω-ηκοϋ10 11 έργαστη- 
ρίου, έν σχέσει μέ τόν σπαρτιατικόν άμφορέα καί τά άλλα δείγματα τοϋ λακωνικοϋ έρ- 
γαστηρίου, είναι ένδεικτική τοϋ γεγονότος αύτοΰ. Είς τούς λακωνικούς άμφορεΐς δια- 
κρίνεται σαφέστερον μία πράγματι νέα άφετηρία, ή όποία έπιτυγχάνει νά όλοκληρώση 
τήν έντύπωσιν τής ένότητος, τήν όργανικήν συγκρότησιν καί άκόμη καί τήν πλαστι
κήν διατύπωσιν τοϋ συνόλου. Ό τρόπος μέ τόν όποιον αί λαβαί συνεχίζουν τά περι
γράμματα τοϋ άγγείου καί μάλιστα χαμηλά σχεδόν άπό τήν άφετηρίαν τοϋ ώμου, μέ τήν 
έντασιν ή όποία παρουσιάζεται είς τό έξω μέρος των, όλίγον μετά τήν άφετηρίαν των, 
διά νά δηλώση τήν άντίστασιν είς τό βάρος τό όποιον δέχονται, όπως καί ή συστρο- 
φή τοϋ άνω μέρους των, τοϋ καταλήγοντος είς τάς σπείρας μέ τά άνθέμια, όλοκληρώ- 
νει τήν έντύπωσιν τοϋ λειτουργικοΰ χαρακτήρος των. Διά τοϋ τρόπου αύτοϋ δίδον
ται έπίσης καί τά χαρακτηριστικά, τά όποια τονίζουν τήν αύτοσυγκέντρωσιν τής φόρ
μας καί τήν έκφρασιν δυνάμεων πού κατέχουν τήν επιφάνειαν, άλλά έξισορροποΰν ά- 
μοιβαίως. Τοϋτο άλλως τε παρουσιάζεται καί μέ τόν άρτιωμένον καί πλούσιον κυλιν
δρικόν λαιμόν, ό όποιος έπίσης διακρίνεται διά τόν όργανικόν του χαρακτήρα, είς βα
θμόν είς τόν όποιον δέν παρατηρεΐται είς τόν λαιμόν τών άγγείων τών άλλων έργαστη- 
ρίων. Άπό τής άπόψεως αύτής έρχεται είς άντίθεσιν μέ τόν μακρύν καί εύθραυστον 
λαιμόν, τόν όποιον εύρίσκομεν είς τούς άμφορεΐς τοϋ πρώτου ήμίσεος τοϋ 7ου αίώνος, 
τόσον είς τούς μετ’ άναγλύφου διακοσμήσεως, όσον καί τούς μέ άγγειογραφίας Π, οί 
όποϊοι διακρίνονται διά τόν άνόργανον χαρακτήρά των. Τό αύτό Ισχύει καί διά λαβάς, 
αί όποΐαι είς τάς άλλας περιοχάς, άλλοτε παραμένουν μακραί καί εύθραυστοι12, άλλοτε 
δέ χρησιμοποιοΰνται ώς καθαρώς διακοσμητικά μέλη, χωρίς ούσιαστικήν όργανικήν 
σύνδεσιν μέ τόν κορμόν. Άπό τής γενικής πλευράς τής συνδέσεως τών διαφόρων τμη
μάτων τοϋ άμφορέως, είναι κατά τό σχήμα σαφής ή άπόστασις, τόσον άπό τούς άμφο
ρεΐς τών τριών πρώτων τετάρτων τοϋ 7ου αίώνος μέ τήν χαλαράν καί φυτικήν συγκρό- 
τησιν, όσον καί άπό αύτούς τοϋ προχωρημένου 6ου αίώνος μέ τήν περισσότερον όρι- 
ζοντίαν διάταξιν καί διαφοροποίησιν13. Είς τόν νέον άμφορέα είναι άναμφίβολος ό 
συνδυασμός διαφόρων χαρακτηριστικών, τά όποια τείνουν άφ’ ένός μέν νά πλουτί
σουν τήν έπιφάνειαν καί νά άρτιώσουν τό σχήμα, άφ’ έτέρου δέ νά έπιτύχουν μίαν λι- 
τοτέραν όσον καί στενοτέραν συνεργασίαν τών διαφόρων μελών του. Αί σχέσεις ύ
ψους καί πλάτους ώς καί αί άναλογίαι τών διαφόρων τμημάτων του είναι χαρακτηρι-

8. Διά τά άγγεΐα τοϋ ροδιακοΟ έργαστηρίου, πρβλ. D. Feytmans, Le Pithoi a Reliefs de 1’llc de Rho
des, BCH 74 (1950) σελ. 135 κ.έ. καί BCH 76 (1952) σελ. 197 κ.έ.

9. Doro Levi, Pitoi Cretesi a Rilievo, Annuario 10/12 (1927 - 29) σελ. 224 κ.έ. καί T. J. Dunbabin, 
Cretan Relief Pithoi in Dr. Giamalakes’ Collection, BSA 47 (1952) σελ. 153 κ.έ.

10. Πρβλ. σημ. 3 άνωτέρω.
11. Χαρακτηριστικά δείγματα τής κατηγορίας τών πρώτων θά μποροϋσαν νά θεωρηθοΟν οί ροδια- 

κοί άμφορεΐς δπως οί BCH 74 (1950) πίν. 21 καί 29, τών δευτέρων οί περισσότεροι τών πρωτοαττικών 
αμφορέων, όπως οί όστερογεωμετρικοί καί ΰπογεωμετρικοί πρβλ. Matz, Geschichte d. gr. K. 1, πίν. 
187.

12. Τών ροδιακών άγγείων αί περισσότεροι λαβαί παραμένουν άσύνδετοι καί εύθραυστοι, τών νη- 
σιωτικοβοιωτικών έγκαταλείπουν τόν λειτουργικόν χαρακτήρα διά τόν καθαρώς διακοσμητικόν. Πρβλ. 
διά τούς πρώτους Feytmans, BCH 1950 διά τούς δευτέρους Hampe, Sagenbilder πίνακες.

13. Ε. Langlotz, Fr. griech. Bildhauerschulen, σελ. 14 κ.έ. “Die Tektonik von Solon bis Perikles”.
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στικώς προσανατολισμένοι, είς τήν προσπάθειαν άποδόσεως τής μεγαλυτέρας δυνατής 
συγκεντρώσεως όλων των δυνάμεών του είς τό σχήμα, τήν τάσιν τής λειτουργικής διαρ- 
θρώσεως των στοιχείων του καί τήν πληρεστέραν οργανικήν του συγκρότησιν. Τοϋτο 
δε ύποστηρίζεται ένεργητικώς και υπό τής κοσμήσεως καί γίνεται σαφέστερον έάν 
συγκριθή μέ άλλους άμφορεΐς τοϋ τέλους τοΰ 7ου ή των άρχών τοϋ 6ου αίώνος.

Είς τόν περίφημον άμφορέα τοϋ Νέσσου τοϋ Έθνικοΰ ’Αρχαιολογικού Μουσείου14, 
μέ τόν μεγάλον, αλλά σαφώς άνόργανον λαιμόν καί τάς λαβάς, αί όποΐαι δέν φτάνουν 
άρκετά υψηλά διά νά ύποστηρίξουν τό χείλωμα καί νά ολοκληρώσουν τήν συνεργα
σίαν τών διαφόρων μελών τοϋ άγγείου, φαίνεται σαφώς ή διαφορά. Τό αύτό παρατη- 
ρεϊται καί είς τά σχήματα τών άμφορέων τών μετά τό 590 χρόνων15, όπου άνατρέπονται 
αί άναλογίαι μέ τήν ύπερβολικήν βράχυνσιν τοϋ λαιμοΰ, τήν άδυναμίαν τών λαβών καί 
τήν περισσότερον στατικήν ένότητα τών περιγραμμάτων. 'Η βασική διαφορά είς τόν 
άμφορέα τής Σπάρτης είναι κυρίως, είς τό ότι έπιτυγχάνεται ό παράλληλος πλουτισμός 
τοϋ σχήματος μέ τήν διαφοροποίησιν τών χαρακτηριστικών, τά όποια τονίζουν αί λα- 
βαί καί ή ένότης τοΰ συνόλου, χωρίς τήν άπομάκρυνσιν στοιχείων, άλλα μέ τήν ανα
γωγήν των εις ένα κοινόν παρονομαστήν. Τοϋτο δέ είναι ή έκ τών έσω προς τά έξω 
τάσις τών διαφόρων μελών του, τά όποια συνεργάζονται κατά τρόπον ώστε νά δίδε
ται ή έντύπωσις τής όργανικής συνεργασίας όλων τών στοιχείων του. Δύναται έπομέ- 
νως νά λεχθή ότι ό τεχνίτης τής Σπάρτης έπιτυγχάνει μίαν ένότητα χωρίς νά άρνή- 
ται τήν πολλαπλότητα. Τοϋτο είναι σαφές κυρίως εις τήν άρθρωσιν τοϋ σχήματος κατά 
τό ύψος καί κατά τό πλάτος, κατά τρόπον, ώστε νά έπιτρέπεται μία ισορροπία όλων τών 
χαρακτηριστικών του καί ή όποια δέν περιορίζεται μόνον είς τόν παρατακτικόν καί διη- 
γηματικόν χαρακτήρα, άλλά ένισχύεται καί ολοκληρώνεται διά τής λειτουργικής χρη- 
σιμοποιήσεώς των. Τό σχήμα τοϋ άμφορέως τής Σπάρτης, άπό τής πλευράς αύτής, 
δέν είναι τό αύστηρώς τεκτονικόν τών γεωμετρικών αγγείων, ούτε τό όστεώδες καί ά- 
σκητικόν αυτών τής ύστερογεωμετρικής καί ύπογεωμετρικής περιόδου16, όπως έπίσης 
δέν είναι τό ένδεικτικώς πληθωρικόν τών μετ’άναγλύφων άμφορέων τοΰ νησιωτικοβοι- 
ωτικοϋ έργαστηρίου. Μέ τήν άποφυγήν τής υποταγής είς τόν ένα καί τόν άλλον κίν
δυνον, τοϋ περιορισμού δηλαδή είς τόν μηχανικόν χαρακτήρα τοϋ τεκτονικού καί τόν 
άνόργανον καί φυτικόν τοϋ πληθωρικοΰ, κατέστη δυνατή ή πλέον ουσιαστική καί όρ- 
γανική συγκρότησις τοΰ άμφορέως τής Σπάρτης. Όλα τά χαρακτηριστικά τοΰ σχή
ματος, είς τήν περίπτωσιν αυτήν, φθάνουν είς μίαν ιδεώδη συνεργασίαν χωρίς νά κατα
λήγουν ποτέ είς μίαν μηχανικήν έξωτερικήν σύνταξιν. Τόν πρωταρχικόν ρόλον είς τήν 
όλοκλήρωσιν αύτήν τόν δίδει ό τεχνίτης είς τήν λαβήν, ή όποια χρησιμοποιείται ώς 
συνεκτικός δεσμός, καί μάλιστα κατά τρόπον ώστε, χωρίς νά χάνη τίποτα άπό τάς δυ
νατότητάς της, νά τονίζη καί όλα τά άλλα τμήματα τοΰ άγγείου. Μέ τό νά μήν άπο- 
μακρύνεται πολύ άπό τό σώμα του, είς τήν περιοχήν τοϋ λαιμοΰ, διά νά μήν δίδη τήν 
έντύπωσιν τοΰ εύθραύστου καί τοΰ πλήρως άνεξαρτήτου μέλους, άλλά ούτε καί νά πλη- 
σιάζη καθ’ δλον τό μήκος του, ώστε νά συγχέεται μέ αύτόν, όπως συμβαίνει είς πολλάς

14. Ant. Denkm. I, 46. Buschor, Griechische Vasenmalerei σελ. 64 - 65 καί κυρίως Σ. Καρούζου, Τά 
Αγγεία τοΟ Άναγυροϋντος (Βιβλ. Άρχ. Έτ. άριθ. 48) 1963 πίν. 81 -82.

15. Langlotz, Bildhauerschulen πίν. 13, 1.
16. Πρβλ. Matz, Geschichte gr. Kunst I, πίν. 187 καί 197.
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λουτροφόρους, διατηρεί τόν λειτουργικόν της χαρακτήρα καί παραλλήλως συνδυάζει 
τήν αυτοτέλειάν της μέ τάς άνάγκας τοϋ συνόλου. Μέ τό νά μήν περιορίζεται έπίσης, 
όπως εις τά περισσότερα νησιωτικά παραδείγματα, εις μίαν καθαρώς διακοσμητικήν 
χρήσιν, γίνεται δυνατός αυτός ό θαυμάσιος συνδυασμός των λειτουργικών προϋποθέ
σεων μέ τάς συνθετικός άνάγκας καί τάς διακοσμητικάς τάσεις.

Τό σχήμα τοϋ αγγείου, είς τό σύνολόν του, άνέρχεται άπό τής βάσεως έλαφρώς δια- 
φοροποιουμένης διά τοϋ γλωσσοειδοΰς κοσμήματος καί τών ταινιών μέ τήν σχοινοει- 
δή διακόσμησιν, μέ μίαν έλαφράν πρός τά έξω κλίσιν είς τήν οποίαν έχει άποφευχθή 
ή οστεώδης λεπτότης καί ή τονισμένη έξωτερικώς πληθωρικότης. Ή κοιλία μέ τήν 
έλαφράν κλίσιν πρός τά έξω προχωρεί είς ήρεμον κίνησιν πρός τόν ώμον, ό όποιος 
καμπυλοϋται άρμονικώς καί άφίνει νά διαφαίνωνται διάφοροι έντάσεις, αί όποϊαι όμως 
δέν διασποΰν τήν ενότητά του. Ή υπερήφανος καί κάθετος άνάβασις τοϋ λαιμοϋ, ή ό
ποια είς τό άνω μέρος τείνει έλαφρώς πρός τά έξω συλλαμβάνεται άπό τήν άντίθετον 
τάσιν τών λαβών καί ισορροπεί. Τό σχετικώς βαρύ χείλωμα δέν περιορίζεται άπλώς 
νά έπιστέψη τό άγγεΐον, άλλά καί νά δημιουργήση νέα σημεία δυνάμεων, τά όποια με- 
ταφέρονται διά τών λαβών είς τόν ώμον. Διά τοϋ τρόπου αύτοΰ τά κάθετα καί τά ορι
ζόντια στοιχεία, τά βάρη καί αί δυνάμεις, άντιμετωπίζονται καί άλληλοεξουδετερώνον- 
ται. Τοϋτο έπιτυγχάνεται μέ μίαν πραγματικώς σοφήν μελέτην τών άναλογιών τών δια
φόρων τμημάτων, ή όποια έχει ώς συνέπειαν, τήν δημιουργίαν ένός ευκινήτου άρμονι- 
κοϋ σχεδόν ζωντανοΰ συνόλου, όπου όλα συνεργάζονται. Αί διάφοροι έντάσεις πού δια- 
φαίνονται είς τά διάφορα μέρη τοϋ σχήματος, μέ τήν έλαφράν κίνησιν τής βάσεως, 
τόν αρμονικόν σχηματισμόν τής κοιλίας, τήν ένεργητικήν καμπύλην τοϋ ώμου καί τήν 
ύπερή φανόν, άλλά όχι άσύνδετον άνοδον τοϋ λαιμοϋ, υποτάσσονται είς μίαν βασικήν 
ενοποιόν αρχήν, ή όποια κυριαρχεί παντοϋ. Άπό τής άπόψεως αυτής είναι σαφές, ότι 
μία τοιαύτη έπιτυχία είς τήν συνεργασίαν όλων τών μελών τοϋ άμφορέως, υποδεικνύει 
ότι τοϋτο δέν είναι δυνατόν νά άνήκη είς τήν άρχήν μιας έποχής, άλλά εις τό τέλος 
της καί ίσως είς τήν αφετηρίαν μιας άλλης. Τά πρότυπά του ίσως πρέπει νά άναζητη- 
θοΰν είς τούς θηραϊκούς άμφορεΐς17, άλλά τοϋτο δέν σημαίνει είς ούδεμίαν περίπτωσιν 
υποταγήν ή έξάρτησιν. Τό σημεΐον αύτό τονίζεται ιδιαιτέρως, όταν σημειωθή ό ειδι
κός καί τόσον πολυσήμαντος τρόπος χρησιμοποιήσεως τών λαβών είς τόν άμφορέα 
τής Σπάρτης.

'Ως ιδιαίτερα στοιχεία ευκόλως διακρινόμενα είς τό σχήμα είναι ή σαφής άπομάκρυν- 
σις άπό τά άσύνδετα άνόργανα καί περισσότερον φυτικά χαρακτηριστικά τά όποια κυ- 
ριαρχοΰν είς τούς άμφορεΐς άλλων έργαστηρίων κατά τόν 7ον αιώνα καί ή τάσις πρός 
μίαν όργανικήν όλοκλήρωσιν, έπικρατοϋσαν είς τόν 6ον. Ή ύπέρβασις τής έξωτερικής 
τεκτονικής άρχής μέ τόν στατικόν καί μηχανικόν χαρακτήρα, είναι έπίσης αύτό τό 
όποιον δίδει είς τό σχήμα μίαν πνοήν όργανικήν. Ό συνδυασμός λειτουργικών μέ 
διακοσμητικά στοιχεία διακρίνεται είς όλα τά τμήματα τοϋ άμφορέως, άλλά τονίζεται 
περισσότερον είς τάς λαβάς καί τοϋτο είναι μία άπό τάς πλέον χαρακτηριστικός ιδιο
μορφίας τοϋ άγγείου. Ό τρόπος μέ τόν όποιον τό άνω μέρος τών λαβών συνδέεται στε-

17. Πρβλ. γενικώς Dragendorff, Thera II, είκ. 4, 10, 11, 144, πίν. I. Pfuhl, Der archaische Friedhof 
am Stadtberge von Thera, AM 28 (1903) σπορηδόν. L. D. Caskey, Two Geometric Amphorae from 
Thera, AJA 18 (1914) σελ. 297-301, πίν. I-VI.
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νώς μετά τοϋ λαιμοϋ καί τό κάτω μέρος μέ έλαφράν έντασιν μέ τόν ώμον είναι ένδεικτι- 
κός. ΔΤ αύτοΟ δεν δίδεται μόνον μεγαλυτέρα στερεότης είς τό άγγεΐον καί άποκαθίστα- 
ται πληρέστερον ή ένότης των μελών του, άλλά δημιουργοΰνται καί διακοσμητικαί 
δυνατότητες τόσον αυτόνομοι όσον καί ύπηρετικαΐ των κεντρικών θεμάτων τοϋ λαιμοϋ 
καί τοϋ ώμου. Ή καθαρώς λειτουργική άναγκαιότης τής συνδέσεως τών λαβών μέ τόν 
λαιμόν καί τήν ύποστήριξιν τοϋ χειλώματος, διά τής χρησιμοποιήσεως τών καταλη- 
γόντων είς άνθέμια σπειρών, άναπτύσσεται είς μίαν ύπέρβασιν τής νεκρής γραμμής είς 
εν ζωντανόν άνθος. Είναι καί τοϋτο τυπικόν χαρακτηριστικόν τής μεταβάσεως άπό τοϋ 
άνοργάνου εις τό όργανικόν καί άπό τοϋ στατικοϋ είς τό δυναμικόν, τό όποιον συνεχίζε
ται μέ τήν ύπέρβασιν τοϋ διακοσμητισμοΰ είς τάς παραστάσεις τοϋ λαιμοϋ καί τοϋ ώμου. 
Δέν παρατηροΰνται καί ώς πρός αυτό άλματα, άλλά μία προοδευτική πορεία άπό τοϋ έ- 
νός σταδίου είς τό άλλο, άπό τοϋ ένός τμήματος τοϋ άμφορέως είς τό άλλο. Ένφ είς 
τό σύνολόν του τό σχήμα, μέ τήν σχετικώς στενήν βάσιν, τήν ομαλήν άνύψωσιν τής 
κοιλίας, τήν άποφυγήν τής έντονου σφαιρικής διογκώσεως τοϋ ώμου καί τήν διακοσμη- 
τικήν χρησιμοποίησιν τών λαβών, εύρίσκεται είς τήν προέκτασιν νησιωτικών παραδει
γμάτων18, ή προσθήκη τής όργανικής διαθέσεως είς τήν διάρθρωσιν τών μελών, άπο- 
τελεϊ νέον στοιχεΐον. Κατά τήν μεγαλυτέραν λιτότητα καί τήν αύτοσυγκέντρωσιν πλη
σιάζει τά άττικά άγγεΐα τής άνατολιζούσης περιόδου, άπό τά όποια όμως άπομακρύνε- 
ται διά τής ιδιοτυπίας τής χρησιμοποιήσεως τών λαβών, αί όποΐαι έρχονται νά συνο
ψίσουν καί νά συνδέσουν όλας τάς γραμμάς τοϋ σχήματος είς μίαν ολότητα. Τοϋτο έχει 
ώς μίαν περαιτέρω συνέπειαν τήν μεγαλυτέραν ισορροπίαν τοϋ συνόλου καί παραλ- 
λήλως τήν έξαρσιν καί τών πλαστικών χαρακτηριστικών τής φόρμας. Ή σοφή πρά
γματι άντιστοιχία τών καθέτων δυνάμεων καί τών οριζοντίων τάσεων, αί όποΐαι δια
πιστώνονται είς τό σχήμα, ένισχύονται έπίσης καί άπό τά εικονιστικά θέματα, τά όποια 
καλύπτουν τήν έπιφάνειαν καί ολοκληρώνουν τήν έντύπωσιν. Τά οριζόντια είσάγον- 
ται μέ τό σχοινοειδές κόσμημα πού συνδέει τήν βάσιν μέ τήν κοιλίαν καί επαναλαμ
βάνεται μεταξύ κοιλίας καί ώμου διά νά πλουτισθοϋν μέ τήν παρεμβολήν καί άλ
λων θεμάτων μεταξύ ώμου καί λαιμοϋ. Ή έκ τών κάτω πρός τά άνω πρόοδος παρατη- 
ρεΐται κυρίως διά τής μεταφοράς τοϋ βάρους άπό τό τεκτονικόν είς τό συνδυασμένον 
διακοσμητικόν λειτουργικόν καί άπό τό στατικόν είς τό δυναμικόν. Διά τοϋ τρόπου 
αύτοϋ δέν άποφεύγεται μόνον ή μονοτονία τής τυπικής έπαναλήψεως, άλλά ένισχύε- 
ται καί τό περιεχόμενον τών εικονιστικών δεδομένων τής έπιφανείας. Τά κάθετα στοι
χεία είναι άνοδικά χωρίς καμμίαν υπερβολήν, διότι βασίζονται είς μίαν σειράν όμα- 
λών μεταβάσεων, αί όποΐαι διά τών λαβών έπιστρέφουν πάλιν πρός τά κάτω. Αυτό έπι- 
τρέπει τήν σαφεστέραν έκφρασιν τής αύτοσυγκεντρώσεως όλων τών δυνάμεων, αί ό- 
ποΐαι έπενεργοΰν έπί τοϋ σχήματος, ενώ προβάλλουν καί μίαν ύπέρβασιν τών άντιθέ- 
σεων. Ή πρός τά άνω καί πρός τά πλάγια δημιουργία διά τής λαβής νέων δυνατοτή
των διακοσμήσεως καί συνδέσεως τών μελών έπιτρέπει καλυτέρας άναλογίας ύψους 
καί πλάτους καί σαφεστέραν σύνθεσιν τών άντιθέσεων είς μίαν ενότητα. Παραλλήλως 
διά τοϋ κλειστοΰ άνω τμήματος τής λαβής, ή παράστασις τοϋ λαιμοϋ εύρίσκει τήν δυ
νατότητα ένός πλαισίου, διά τοϋ όποιου έξαίρονται καλύτερον αί μορφαί. Τοϋτο διά 
τήν ζώνην τοϋ λαιμοϋ είναι ιδιαιτέρας σημασίας, διότι άνευ τοϋ πλαισίου, τό όποιον

18. Dragendorff, Thera II, σελ. 17. Σ. Καρούζου, ’Αγγεία Άναγυροϋντος σελ. 124 είκ. 87.
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σχηματίζουν αν κλειστά! λαβαί, αί μορφαί εις τά δύο άκρα θά έκινδύνευον νά έξαφανι- 
σθούν άπό τό φως, τό όποιον θά έμείωνε τήν έντασιν των περιγραμμάτων των. Τούτο 
είναι σαφέστερον αν συγκριθοϋν τά τμήματα τού λαιμού μέ πλαίσιον καί αύτά όπου 
ή λαβή είναι κενή, όπως καί τά άντίστοιχα τμήματα τού ώμου. Τά μέρη τών μορφών, 
τά όποια δέν σκιάζονται, παρουσιάζονται πολύ όλιγώτερον άνάγλυφα καί μέ δυσκόλως 
διακρινόμενα τά ειδικά χαρακτηριστικά των.

Αυτό τό σημεΐον τής συνεργασίας τών λαβών μέ τό κύριον σώμα τού άγγείου, τού 
όποιου τά στάδια τής έξελίξεως μας είναι γνωστά άπό τήν άττικήν άγγειοπλαστικήν19, 
όπως καί τών μελών μέ τό σώμα είς τήν πλαστικήν20, παρουσιάζεται πλήρως ώλοκλη- 
ρωμένον είς τον άμφορέα τής Σπάρτης. Είς τήν περίπτωσιν αύτήν δέν δυνάμεθα νά πα- 
ρακολουθήσωμεν τά στάδια, τά όποια έφεραν είς μίαν τόσον άρμονικήν όλοκλήρωσιν, 
συνδυάζουσαν διάφορα στοιχεία. Διότι είναι άναμφίβολον, ότι καί έδώ θά έχρειάσθη 
πολύς χρόνος καί πολλαί προσπάθειαι διά νά έπιτευχθή ή ώριμότης, ή όποια παρατηρεΐ- 
ται είς τόν άμφορέα, ό όποιος ώς πρός τούτο φθάνει είς μίαν σαφώς κλασσικήν διατύ
πωση». Ό χαρακτηριστικός τρόπος τού συνδυασμού τών λειτουργικών μέ τά διακοσμη- 
τικά στοιχεία μέ μίαν σαφή τάσιν περιορισμού είς ώρισμένα όρια τών δευτέρων, τά 
όποια άποτελοΰν βασικά γνωρίσματα τής λακωνικής κεραμεικής21, άποδεικνύει ότι ό 
δημιουργός τού άμφορέως μας άποτελεΐ τήν άφετηρίαν μιας νέας πορείας καί παρου
σιάζει νέας κατακτήσεις.

Έξωτερικώς ό τρόπος συνεργασίας τών διαφόρων τμημάτων τού άγγείου άποδεικνύει 
τήν έξάρτησίν του άπό τήν μεταλλοτεχνίαν καί τούτο ένισχύεται άπό τήν δλην διακό- 
σμησίν του, όπως καί τήν τεχνικήν του. Τό άποτέλεσμα όμως δέν θά ήτο τόσον ώλο- 
κληρωμένον, χωρίς καί μίαν μακράν άνεξάρτητον θητείαν τών τεχνιτών τού έργαστη- 
ρίου καί είς τήν άγγειοπλαστικήν. Τούτο δέ μας φέρει κατ’ άνάγκην είς τήν έπισκόπη- 
σιν καί τών άλλων όμοιων άγγείων μετ’ άναγλύφου διακοσμήσεως, τών άσφαλώς συν- 
δεομένων μέ τό λακωνικόν έργαστήριον. Παρά τό γεγονός, ότι σχετικώς όλίγα δεί
γματα άναλόγων άμφορέων διασφζονται, είναι άναμφίβολον, ότι μάς παρέχουν ουσια
στικήν βοήθειαν διά τήν κατανόησιν τής έξελίξεως καί τών κατακτήσεων αύτού. Διά 
τούτο μία συγκριτική άντιπαράθεσις τών χαρακτηριστικών τού σχήματος καί τής τε
χνικής καί τών άλλων άμφορέων, όσον τούτο είναι δυνατόν, προτού προχωρήσωμεν 
είς τά προβλήματα τής κοσμήσεως, θά έπιτρέψη νά διακριθοΰν καλύτερον αί ίδιομορ- 
φίαι, τά στάδια τής έξελίξεως καί αί άλλαι σχέσεις τών δημιουργημάτων τού άγγειο- 
πλαστικού έργαστηρίου. Τά μέχρι σήμερον γνωστά δείγματα τών άγγείων αυτών είναι:

I. Ό έκτος τών λαβών πλήρως σωζόμενος άμφορεύς, ό ευρεθείς προ τού θεάτρου τής 
Σπάρτης. Διαστάσεις: "Υψος 0,69 κυρία όψις, 0,70 δευτερεύουσα δψις. BSA 27 (1925-26) 
σελ. 199, είκ. 7. (Σχεδ. 1 καί Π ί ν. 80, 81, 97 καί 98). Άριθ. Εύρ. 3099.

II. Τμήμα έκ τού λαιμού όμοιου άγγείου μέ τό άνω μέρος σφιγγός, έκ τού Ηρώου πα
ρά τόν Εύρώταν. "Υψος 0,13 πλ. 0,14. Άδημοσίευτον ( Π ί ν. 82 α). Άριθμ. Εύρ. 1759.

III. Μέγα τμήμα έκ τού λαιμού όμοιου άγγείου μέ παράστασιν ή ρέμα πρός τά δεξιά

19. Πρβλ. Gotsmich, Epitymbion Swoboda 1927 σελ. 59. Hackl, Jdl 22 (1907) σελ. 83 κ.έ.
20. V. Lticken, Archaische griechische Vasenmalerei und Plastik, AM 44 (1919) σελ. 92.
21. Διά τόν κυρίως διακοσμητικόν χαρακτήρα της λακωνικής τέχνης, Pfuhl, Malerei I, 116- 117 καί 

225. Rumpf, Malerei (Hand. d. Archaeol. IV, 1) σελ. 43.
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βαινόντων λεόντων. Άνωθεν τής ζφοφόρου αυτής σειρά καθέτων αυλακώσεων, κάτω
θεν όμοιαι αυλακώσεις καί γλωσσοειδές κόσμημα. Δεξιά διακρίνεται ή θέσις καθόδου 
τής λαβής. Έκ τής περιοχής τοϋ Βωμοϋ τοΰ Ευρώτα22. "Υψος 0,27 πλ. 0,31 Orthia πίν. 
11α (Πίν. 82β). Άριθ. Εύρ. 1762.

IV. Τμήμα τοϋ λαιμού όμοιου άγγείου μέ πτερωτόν πιθανώτατα ίππον, είκονιζόμενον 
μόνον κατά τό άνω μέρος. Διακρίνεται άμυδρώς τό περίγραμμα τής κεφαλής καί τό δρε
πανοειδές πτερόν. Δεξιά μαίανδρος, άνω αυλακώσεις κάθετοι. Έκ τής περιοχής όπου 
καί ό νέος άμφορεύς καί άκριβέστερον έξ άποστάσεως 20 μέτρων δυτικώς τής θέσεως 
τών τάφων. "Υψος 0,14 πλ. 0,17 (Πίν. 83α). Άριθμ. Εύρ. 5396.

V. Τμήμα τοϋ λαιμοϋ όμοιου άγγείου. Διασφζονται μόνον τά όπίσθια μέρη δύο σφιγ
γών στρεφομένων πρός τά έξω. Orthia πίν. 11 β. Έκ τής περιοχής τοΰ ‘Ηρώου παρά 
τόν Εύρώταν.

VI. Ό νέος εύρεθεΐς έν τώ μέσω τών άρχαϊκών τάφων άμφορεύς. Διασφζεται πλήρης 
καί είς καλήν κατάστασιν μετά τών λαβών. Διαστάσεις άνωτέρω ( Σ χ ε δ. 2 καί Π ί ν. 
78, 79 κλπ.). Άριθ. Εύρ. 5395.

VII. Τμήμα τής παραστάσεως τοϋ ώμου όμοιου άμφορέως. Διασφζει τά άνω μέρη ο
πλίτου καί ήνιόχου καί άνωθεν αυτών δύο σειράς γλωσσοειδών κοσμημάτων. Τό άνά- 
γλυφον προέρχεται έκ τοϋ αύτοΰ τύπου (μήτρας) μέ τόν εύρεθέντα μεταξύ τών τάφων. 
Ό πηλός όμως είναι διάφορος. Αγνώστου προελεύσεως. "Υψος 0,14 πλ. 0,19. Tod- 
Wace, Catalogue of the Sparta Museum σελ. 235 είκ. 82 (Πίν. 83β ). Άριθ. Εύρ. 520.

VIII. Μικρόν τμήμα έκ τοΰ λαιμοϋ, όμοιου άμφορέως. Διασφζεται μόνον τμήμα τοΰ άρι- 
στεροϋ ποδός μέ ρόδακα παρά τόν γλουτόν καί τό όπίσθιον τμήμα ζφου, πιθανώτατα κυ- 
νός, εύρισκομένου μεταξύ τών ποδών. Ίσως άπό παράστασιν κυνηγοΰ ή κυνηγών. Έκ 
τής άκροπόλεως. "Υψ. 0,08 πλ. 0,10. Άδημοσίευτον (Πίν. 83γ). Άριθμ. Εύρ. 3212.

IX. Μέγα τμήμα τοϋ λαιμοϋ καί τοϋ ώμου όμοιου άμφορέως. Άποτελεΐται έκ πολ
λών τεμαχίων εύρεθέντων είς τό Ήρώον παρά τόν Εύρώτα. BSA 12 (1905-6) σελ. 292 
πίν. IX. Orthia πίν. 15. G. Richter, Archaic Greek Art είκ. 30. Τοϋ αύτοϋ άγγείου έν τεμά- 
χιον τοΰ λαιμοϋ άγορασθέν είς Μαγούλαν εύρίσκεται είς Παρισίους. Le Bas, Voyag. 
Arch. Mon. Fig. πίν. 105. De Ridder, Cat. Vas. Bibl. Nat. 166. Όλα τά τεμάχια κατά σχέ- 
διον Orthia πίν. 16. "Υψ. 0,50. Είς τήν ζώνην τοΰ λαιμοϋ σύγκρουσις πολεμιστών. Είς 
αυτήν τοϋ ώμου τμήμα τοϋ άρματος μετά τοϋ ήνιόχου καί πολεμιστοϋ άνερχομένου είς 
τό άρμα. Είς τήν τής κοιλίας τό άνω μέρος ρόδακος (Σ χ ε δ. 3 καί Πίν. 84 καί 99 ). 
Άριθ. Εύρ. 1763.

X. Μικρόν τεμάχιον έκ τής ζώνης τοΰ λαιμοϋ καί τοΰ ώμου. Έπί τής ζώνης διακρί- 
νεται κεφαλή καταπεσόντος πολεμιστοϋ, ίσως νεκροϋ, έκ τής δευτέρας τό άνω μέ
ρος τοΰ κράνους, άσφαλώς τοΰ είς τάς άλλας περιπτώσεις άκολουθοΰντος τό άρμα 
πολεμιστοϋ. Έκ τής περιοχής τοϋ βωμοϋ παρά τόν Ευρώτα. Άδημοσίευτον. "Υψ. 0,12, 
πλ. 0,07 (Πίν. 85β, δεξιά). Άρ. Εύρ. 1761α.

22. Ή άνασκαφή τοΟ κληθέντος Βωμοϋ παρά τόν Ευρώτα δημοσιεύεται εις τό BSA XII (1905 - 6) 
σελ. 296 - 302, άλλα άτυχώς ούδεμία πληροφορία εύρίσκεται περί τής θέσεως καί τοϋ τρόπου εύρέσεως 
τών τεμαχίων τών άμφορέων. Είς τό εύρετήριον τοΰ Μουσείου Σπάρτης πάντως άναφέρεται ρητώς 
«Βωμός Εύρώτα». Ό χώρος αΰτός εύρίσκεται άνατολικώς τής νέας σιδηράς γεφύρας τοΰ Εύρώτα καί είς 
τήν περιοχήν τοΰ άρχαίου συνοικισμοΰ τών Λιμνών, όπου καί τό ίερόν τής Όρθιας.
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XI. Μικρόν τμήμα τοϋ ώμου, όμοιου άγγείου έκ τής αυτής θέσεως. Μέρος τοϋ τρο
χού τοϋ άρματος. "Ισως ανήκει εις τό αυτό άγγεϊον μέ τόν άριθ. X. Πηλός, τεχνική, σχοι- 
νοειδές κόσμημα, τό προσεγγίζουν. "Υψ. 0,08 πλ. 0,12. Άδημοσίευτον (Π ί ν. 85β, 
άριστερά). Άρ. Εόρ. 1761γ.

XII. Μικρόν τεμάχιον έκ τής ζώνης τοϋ λαιμοϋ όμοιου άγγείου. Έκ τής ιδίας μέ τό 
προηγούμενον θέσεως. Δέν άνήκει όμως εις τόν αυτόν άμφορέα, διότι εις τό σώμα τού
του διακρίνεται έρυθρόν γάνωμα, τό όποιον δέν παρατηρεΐται εις ούδεμίαν άλλην πε- 
ρίπτωσιν. Διακρίνεται βραχίων καί ίσως τμήμα δόρατος. "Υψ. 0,12 πλ. 0,06. Άδημοσί
ευτον ( Π ί ν. 85α). Άρ. Εύρ. 1761 β.

XIII. Δύο τεμάχια από τήν ζώνην τοϋ λαιμοϋ καί τοϋ ώμου, όμοιου άμφορέως. Έκ τοϋ 
Ηρώου παρά τόν Εύρώταν- σύγκρουσις πολεμιστών εις τήν ζώνην τοϋ λαιμοϋ καί άνερ- 
χόμενος εις τό άρμα δπλίτης έκ τής τοϋ ώμου, Orthia πίν. 12.

XIV. Τεμάχιον έκ τής ζώνης τοϋ λαιμοϋ μέ άνάλογον σκηνήν συγκρούσεως πολεμι
στών. Είς τό Μουσεϊον τής Δρέσδης ΑΑ 13 (1898) σελ. 139 είκ. 50. Άναφέρεται έκ 
παραδρομής είς τό Orthia σελ. 92 ώς ευρισκόμενον είς τήν Βοστώνην (Πίν. 89α).

XV. Δύο τεμάχια άσφαλώς προερχόμενα έκ τοϋ αύτοΰ άμφορέως. Τό εν έκ τής ζώ
νης τοϋ λαιμοϋ, τό έτερον έκ τοϋ ώμου. Τό εν έκ τοϋ Βωμοϋ τοϋ Ευρώτα, τό έτερον έκ 
τής άκροπόλεως. Είς τήν ζώνην τοϋ λαιμοϋ κράνος καταπεσόντος πολεμιστοϋ πρό τοϋ 
όποιου εύρίσκεται πούς άλλου, άριστερά βαίνοντος άσφαλώς πολεμιστοϋ. Ακολουθεί 
πούς άλλης μορφής είς πολύ μεγαλυτέραν κλίμακα πρό κυκλικής άσπίδος, πλουσίως 
διακοσμημένης. Άμυδρώς έκ τής διακοσμήσεως τής άσπίδος διακρίνεται ίσως πετει
νός καί είς τό πλαίσιόν της σαφώς μαίανδρος. Κάτω αιχμή δόρατος καί μεταξύ τών δύο 
ποδών ρόδαξ. Είς τό δεύτερον τεμάχιον έκ τοϋ ώμου κεφαλαί τών ίππων τοϋ άρματος, 
τό έπί τοϋ άξονος κόσμημα έκ κεφαλής δφεως καί τμήμα άετοϋ πετώντος άνωθεν τοϋ 
άρματος. Τό άρμα έχει κατεύθυνσιν προς τά δεξιά, ένώ είς δλας τάς άλλας περιπτώσεις 
τών λακωνικών άμφορέων βαίνει πρός τά άριστερά. Τοϋ πρώτου τεμαχίου ϋψ. 0,13 πλ. 
0,09 τοϋ δευτέρου ϋψ. 0,10 πλ. 0,11. Άριθ. Εύρ. τοϋ πρώτου 1760 τοϋ δευτέρου 3211 
(Πίν. 85γ ). Πηλός, τεχνοτροπία, τεχνική, άπολύτως όμοια. "Ισως άκόμη θά ήδύνατο νά 
σημειωθή, δτι έκ τών διαστάσεων τών τμημάτων τά όποια διεσώθησαν φαίνεται δτι θά 
έπρόκειτο περί τοϋ μεγαλυτέρου έκ τών άμφορέων τής Σπάρτης τόν όποιον γνωρίζο- 
μεν, διότι τό ύψος του θά έπλησίαζε τό εν μέτρον.

XVI. Μικρόν τεμάχιον έκ τής κάτωθεν τής ζώνης τοϋ ώμου θέσεως. Διασφζονται αί 
όπλαί τών ίππων. Κάτωθεν αύτών μαιανδροειδές κόσμημα. "Υψ. 0,10 πλ. 0,15. Άκατά- 
γραφον καί άγνώστου προελεύσεως. Πηλός διάφορος όλων τών άλλων (Πίν. 86β).

XVII. Τεμάχια λαβών, μερικαί τών όποιων διασφζουν καί τάς έσωτερικάς σπείρας καί 
τά άνθέμια. "Εν τεμάχιον έκ τής άκροπόλεως Άριθ. Εύρ. 3209, έτερον έκ τοϋ Θεά
τρου. Άρ. Εύρ. 5229. Τρίτον έκ τοϋ βωμοϋ παρά τόν Εύρώτα. Άριθ. Εύρ. 1764. Άλλα 
δέν διασφζουν τό έσωτερικόν των (Πίν. 87α).

XVIII. Τεμάχιον λαβής μέ τό έσωτερικόν κόσμημα. Προέρχεται έκ τοϋ Θεάτρου καί 
ό πηλός της είναι άκριβώς όμοιος μέ τόν άνευ λαβών σφζόμενον άμφορέα τοϋ Θεάτρου 
(άνωτέρω άρ. I) χωρίς νά άνήκη είς αυτόν. Orthia πίν. 14. Τό άγγεϊον είς τό όποιον 
άνήκε θά ήτο περίπου 0,70-0,75.

XIX. Χείλωμα μετά μέρους τής κάτωθεν αύτοϋ κοσμήσεως άναλόγου άμφορέως. Έκ 
τοϋ Ηρώου. "Υψ. 0,13 πλ. 0,23 Orthia πίν. 13β (Πίν. 87γ).
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XX. Δύο βάσεις, αναλογών άγγείων, διασφζουσαι καί μέρος τοϋ πυθμένος, άγνώστου 
προελεύσεως, ίσως έκ τοΰ Ηρώου. Ή μία απεικονίζεται, Orthia πίν. 13α, θεωρούμε
νη ως χείλος (Orthia σελ. 94) ( Π ί ν. 87β ).

XXI. Τεμάχια των ταινιών μέ τό σχοινοειδές κόσμημα. Τό μεγαλύτερον μέρος προ
έρχεται έκ τοϋ παρά τον κλίβανον καί τούς τάφους χώρου. Τεμάχια όμοια έχουν εύ- 
ρεθή έπίσης εις τό Ήρώον, εις τήν άκρόπολιν καί τήν Όρθίαν (Πίν. 87δ).

XXII. Δύο τεμάχια έκ τοΰ λαιμού άναλόγων άμφορέων, μέ κόσμησιν όπως αύτή τοϋ 
άμφορέως τοΰ Θεάτρου (Άρ. I). Κάθετοι αυλακώσεις καί γλωσσοειδή κοσμήματα.

Τά περισσότερα τών τεμαχίων άμφορέων τά όποια άναφέρονται, πρέπει νά σημειωθή, 
ότι έλάχιστα είναι χρήσιμα διά τήν παρακολούθησιν τοϋ σχήματος τών άγγείων καί 
διά τήν προσπάθειαν μιας ουσιαστικής άποκαταστάσεως τής έξελίξεώς του, ένφ όλα 
μας παρέχουν σημαντικήν βοήθειαν εις τά θέματα τής τεχνικής, τοϋ πηλοϋ, καί τής εί- 
κονογραφήσεως. ’Από τής καθαρώς έξωτερικής πλευράς τοϋ χρώματος καί τής συστά- 
σεως τοΰ πηλοϋ, διακρίνονται εύχερώς πέντε δμάδες. Εις τήν πρώτην ό πηλός έχει τό 
χρώμα ώχροκάστανον, είναι λείος εις τήν άφήν, καλώς καθαρισμένος καί μέ έλάχιστα 
ξένα κατάλοιπα. Είναι αυτός τοΰ νέου άμφορέως άριθ. VI, προς τόν όποιον πλησιάζει 
χωρίς νά είναι ό ίδιος ό πηλός τών άριθ. III καί έκ τοϋ άριθμ. XVII έν τεμάχιον λαβής. 
Μιας άλλης όμάδος ό πηλός είναι έρυθροκάστανος μέ άτελέστερον καθαρισμόν καί σα
φή κατάλοιπα ξένων υλών κυρίως άμμου. Διά τοϋ πηλοϋ αύτοϋ είναι κατεσκευασμένος 
ό άμφορεύς τοϋ θεάτρου, άριθμ. I καί ίσως τεμάχια μέ σχοινοειδεΐς ταινίας άριθ. XXI. 
Μιας τρίτης ό πηλός είναι χρώματος προς τό έρυθρόν, καλώς καθαρισμένος καί λεια- 
σμένος, στερεώτερος καί συνεκτικώτερος, όπως φαίνεται άπό τά σωζόμενα τμήματα. Εί
ναι ό πηλός τοϋ μεγάλου τεμαχίου άπό τό Ήρώον άριθμ. IX, καί όμοιος είναι καί ό 
πηλός τής λαβής άριθ. XVIII, καί έξαιρετικά συγγενής ό πηλός τών άριθ. VI, ένός τεμα
χίου λαβής τοΰ άριθμ. XVII, ό άριθμ. IV καί IX όπως καί μερικών τεμαχίων μέ τό σχοι- 
νοειδές κόσμημα άριθ. XXI. Εις μίαν τετάρτην όμάδα ό πηλός είναι πορτοκαλόχρους 
καί παρά τήν καθαρότητα καί τήν λείανσίν του εύκόλως άφίνει χρώμα εις τάς χεϊρας 
κατά τήν άφήν. Είναι ό πηλός τών άριθ. II καί XV καί εις αύτόν πλησιάζει καί αυτός 
τοΰ άριθ. XXI καί τοΰ XVIII. Εις τήν πέμπτην όμάδα ό πηλός είναι κατά τό χρώμα κε- 
ραμόχρους, έξαιρετικά συνεκτικός, άλλά όχι πολύ καλώς λειασμένος. ’Εδώ άνήκουν τά 
τεμάχια τών άριθμών X, XII καί ίσως καί τό XIV, εις τήν αυτήν κατηγορίαν άνήκει καί ό 
πηλός πολλών άλλων μικρών τεμαχίων έκ τών φερόντων σχοινοειδές κόσμημα ταινιών.

Τά μή άναφερόμενα τεμάχια χαρακτηρίζονται άπό πηλόν, ό όποιος κατά τό χρώμα 
καί τήν σύστασιν δέν δύναται νά συνδεθή έπαρκώς μέ αύτόν τών πέντε κυρίων ομάδων 
πρόκειται δε περί άσημάντων θραυσμάτων χωρίς ιδιαιτέραν άξίαν διά τήν μελέτην μας. 
Παρά τό γεγονός, ότι τό θέμα τοϋ χρώματος καί τής έργασίας τοϋ πηλοϋ δέν φαίνεται 
σημαντικόν, δύναται εις πολλάς περιπτώσεις νά μάς βοηθήση είς τήν διερεύνησιν καί 
ειδικών προβλημάτων καί τοϋτο είναι σαφές είς τήν περίπτωσιν τοΰ νέου άμφορέως 
(VI) καί τοΰ προερχομένου έκ τοΰ αύτοϋ τύπου τεμαχίου έκ τοϋ ώμου ίδιου άμφορέως 
τοΰ άριθμ. VII. Δέν είναι κατεσκευασμένα έκ τοΰ αύτοϋ πηλοϋ καί τοϋτο έρχεται νά 
άποδείξη τήν καί δι’ άλλους λόγους ύποτεθεϊσαν μέ τήν κατασκευήν τών τάφων έγκα- 
τάλειψιν τοΰ κεραμεικοϋ κλιβάνου, όχι τήν διακοπήν τής λειτουργίας του, άλλά τήν 
είς άλλην θέσιν μετάθεσίν του.
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Διά τήν μελέτην τής έξελίξεως τοΰ σχήματος των άμφορέων τής Σπάρτης καί τά πρός 
αύτήν συνδεόμενα προβλήματα, τήν βάσιν θά τήν άποτελέσουν τά περισσότερον σφ- 
ζόμενα άγγεϊα καί τεμάχια, τά όποια έπιτρέπουν μίαν ουσιαστικήν παρακολούθησιν 
τής πορείας του, καί τήν συναγωγήν συμπερασμάτων. ’Από τής πλευράς αυτής δύναται 
νά διακριθοϋν εύχερώς τρεις κύριαι ομάδες εις τάς όποίας δύνανται νά ένταχθοΰν δλα 
τά μετ’ άναγλύφων λακωνικά άγγεϊα τών άρχαϊκών χρόνων, τά μέχρι σήμερον γνωστά. 
Ή πρώτη παρουσιάζεται μέ τον άμφορέατοϋ Θεάτρου (I), μέ τήν ζώνην τοΟ λαιμοΟ κα- 
λυπτομένην μόνον άπό διακοσμητικά στοιχεία, αύτήν τοΰ ώμου μέ τήν παράστασιν 
τής πομπής αρμάτων καί τής κοιλίας, πάλιν μέ διακοσμητικά θέματα. Ή δευτέρα, τής 
όποίας δέν έχομεν τόσον έπαρκή δείγματα, άλλά πάντως σαφή, χαρακτηρίζεται άπό τήν 
χρησιμοποίησιν εις τό μέσον τής ζώνης τοΰ λαιμού καί μεταξύ άφηρημένων διακοσμη- 
τικών θεμάτων σειράς ζφων (II, III, IV καιν), εις τήν ζώνην τού ώμου έπίσης πομπής 
άρμάτων καί εις αύτήν τής κοιλίας φυτικών διακοσμητικών στοιχείων. Ή τρίτη φέρει 
εικονιστικός σκηνάς εις όλην τήν ζώνην τοΰ λαιμού (VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 
XIII, XIV, XV καί XVI), τήν αύτήν πομπήν άρμάτων εις τόν ώμον, καί κόσμησιν έκ 
διαφόρων θεμάτων εις τήν κοιλίαν μεταξύ τών όποιων καί μεγάλους ρόδακας.

Μία πρώτη σύγκρισις μεταξύ τών τμημάτων τών άμφορέων έκάστης σειράς άποδει- 
κνύει, ότι άπό τής πρώτης όμάδος πρός τήν δευτέραν, τήν καθαρώς τεκτονικήν διάρθρω
σης τήν έκτοπίζει ή σαφέστερον όργανική, ή όποια ένισχύεται καί άπό τήν παρεμβολήν 
ζωικών θεμάτων. ’Αντί τών καθέτων αύλακώσεων τών διακοπτομένων εις τό μέσον ύπό 
τοΰ γλωσσοειδοΰς κοσμήματος, δπως τάς έχομεν εις τόν άμφορέα τοΰ Θεάτρου, ή ζώ
νη τοΰ λαιμοΰ άποκτμ περισσότερον βάρος άπό τάς σειράς φανταστικών ή καί κοινών 
ζφων, αί όποΐαι έρχονται νά ένισχύσουν τήν έκφραστικήν δυνατότητα τοΰ τμήματος 
αύτοΰ. Διά τοΰ τρόπου αύτοΰ ό λαιμός δχι μόνον άπαλλάσσεται τής μονοτονίας καί τής 
ψυχρότητάς του, άλλά καί συνδέεται καί μέ τήν δλην ταφικήν χρησιμοποίησιν τοΰ άγ- 
γείου. Ή διαφορά καί ή καταφανώς καλυτέρα σύνδεσις τής διακοσμήσεως τοΰ λαιμοΰ 
μέ τήν χρήσιν τοΰ άγγείου φαίνεται εις τήν σύγκρισιν τής πρώτης μέ τήν τρίτην δμά- 
δα, δπου άντί τών απλών κοσμημάτων ή τών ζφων χρησιμοποιοΰνται διά τό τμήμα 
τοΰτο τοΰ άγγείου σκηναί έκ τής ζωής. Τοιουτοτρόπως, ένώ είς τήν πρώτην ομάδα ό 
ώμος ήτο τό κέντρον τοΰ άγγείου, είς τήν τρίτην γίνεται ό λαιμός καί τοΰτο μεταβάλλει 
πλήρως τήν έντύπωσιν, τήν όποιαν έχομεν έκ τών άμφορέων (Σχεδ. 1). Ή ζώνη τοΰ λαι- 
μοΰ έχει είς τούς δύο αύτούς άμφορεΐς τό αύτό ύψος, άλλά είς τόν τοΰ Θεάτρου άκριβώς 
έπειδή είναι μόνον δι’ άφηρημένων κοσμημάτων διαρθρωμένος παρουσιάζεται βαρύτερος 
καί άψυχος. Τά διακοσμητικά του στοιχεία περιορίζονται νά τονίσουν τόν καθαρώς τεκτο
νικόν του χαρακτήρα, χωρίς νά έπιτυγχάνεται μία όργανική σύνθεσις μέ τά άλλα τμή
ματα καί περισσότερον χωρίς νά ολοκληρώνεται μία άρμονική συνεργασία δλων τών 
μελών του. Ή ζώνη τών άρμάτων είναι μεγαλυτέρα κατά τό ΰψος αυτής τοΰ νέου άμ- 
φορέως (0,16 είς τόν τοΰ Θεάτρου, 0,14 είς τόν νέον) καί χαμηλότερον αύτής, είς τό σώ
μα τοΰ άγγείου, καί αύτό δίδει τήν έντύπωσιν μιας έπιμηκύνσεως τοΰ λαιμοΰ, ό όποιος 
παρουσιάζεται έπεκτεινόμενος διά τών άνωθεν τοΰ ώμου γλωσσοειδών κοσμημάτων 
χαλαρός καί άνόργανος, ένφ περιορίζονται καί ή ζώνη τής κοιλίας καί ή βάσις. Είναι 
άπό τής άπόψεως αύτής σαφής ή προσπάθεια έξευρέσεως μιας ισορροπίας, τήν όποιαν 
έπιδιώκει, άλλά δέν έχει έπιτύχει άκόμη ό τεχνίτης. Είναι καταφανές δτι μέ τόν άμφορέα 
αυτόν, έχομεν τήν άφετηρίαν τών άναζητήσεων, αί όποΐαι θά όδηγήσουν είς τάς έπιτυ-
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Σχεδ. 1. Ό άμφορεύς τοϋ Θεάτρου (άριθ. I)
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χίας τοΰ νέου άμφορέως μέ τόν συνδυασμόν διακοσμητικών θεμάτων καί παραστάσεων 
καί τήν συνεργασίαν των διαφόρων τμημάτων τοΰ άγγείου, δι’ έν άρμονικόν δλον. Ή 
χαρακτηριστική άκινησία των διαφόρων μελών τοΰ άμφορέως τοΰ θεάτρου, ή όποια 
πρέπει νά θεωρηθή ως βέβαιον, δτι έμειοΰτο εις τό στάδιον τών άμφορέων τής δευτέρας 
όμάδος, παρά τό γεγονός δτι δέν έχομεν πλήρη άγγεϊα διά νά τό έπιβεβαιώσωμεν, μέτήν 
καθαρώς έξωτερικήν καί μηχανικήν άρθρωσιν, έχει έξαφανισθή είς αυτά τής τρίτης όμά
δος, δηλαδή εις τόν νέον άμφορέα (Σ χε δ. 2). Άπό τής άπόψεως αυτής, ή δυσαναλογία 
τών μελών τοΰ πρώτου είναι ένδεικτική, διότι ή έπέκτασις τοΰ λαιμοΰ διά τών κοσμημά
των καί ή τοποθέτησις τοΰ ώμου χαμηλότερον, δημιουργεί μίαν κτυπητήν άντίθεσιν 
μεταξύ τοΰ άνω καί τοΰ κάτω μέρους τοΰ άγγείου. Ή κοιλία καί ή βάσις φαίνονται άνε- 
παρκεϊς διά τόν υπερτροφικόν λαιμόν καί τόν δυνατόν ώμον καί δίδουν σαφώς τήν έντύ- 
πωσιν τής συγκρούσεως τών μελών τοΰ άγγείου. Ή άνάπτυξις τοΰ σχήματος έκ τής βά- 
σεως πρός τό χείλωμα είναι εις τόν άμφορέα τοΰ θεάτρου περισσότερον άπότομος καί 
μηχανική καί ή σύνδεσις τοΰ ένός τμήματος μέ τό άλλο σαφέστερον τεκτονική, στερεά 
καί άκίνητος καί όλιγώτερον όργανική, εύκαμπτος καί ζώσα. Άπό τής άπόψεως τής με
λέτης τοΰ σχήματος καί τής έξελίξεώς του, είναι άτύχημα, δτι δέν διεσώθησαν αί λαβαί 
τοΰ άμφορέως τοΰ Θεάτρου, διά τών όποιων θά ήτο εΰκολον νά σημειωθοΰν καλύτερον 
τά ειδικά χαρακτηριστικά τής πορείας άπό τοΰ τεκτονικοΰ πρός τό όργανικόν. Ίσως 
θά ήτο δυνατόν νά όμιλήση κανείς διά μίαν έξέλιξιν, άπό τό τεκτονικόν διακοσμητικόν 
στάδιον πρός ένα όργανικόν λειτουργικόν, ήτις μάς δίδεται διά τοΰ νέου άμφορέως καί 
δλων τών άνηκόντων είς τήν τρίτην ομάδα άγγείων. Άπό τής πλευράς τής πορείας αυτής, 
τήν όποίαν μάς υποδεικνύει τό σχήμα καί ή μεταβολή τοΰ ρόλου τών διαφόρων τμημά
των τής έπιφανείας τών άμφορέων, είναι σαφές δτι ό άμφορεύς τοΰ Θεάτρου εύρίσκεται, 
έξ δσων γνωρίζομεν, είς τήν άρχήν τής σειράς δλων τών άμφορέων τής Σπάρτης. Ή δευ- 
τέρα όμάς εύρίσκεται είς τό μέσον καί ή τρίτη είς τό τέλος. Ή άπόστασις τών διαφόρων 
άμφορέων, έκτος άπό τό σχήμα μάς δίδεται καί άπό τά είκονογραφικά στοιχεία, δπως 
φαίνεται είς τάς πομπάς άρμάτων καί κυρίως τών ίππων, μέ τάς μικροτέρας κεφαλάς, τά 
μακρότερα σώματα καί τά περισσότερον άκίνητα χαρακτηριστικά, τά όποια έπικρατοΰν 
είς αυτόν τοΰ Θεάτρου καί είναι περισσότερον άρχαιότροπα. Αλλά καί έντός τής τρί
της όμάδος παρατηρεΐται σαφώς μία περαιτέρω έξέλιξις τόσον κατά τό σχήμα καί τάς 
άναλογίας τών διαφόρων τμημάτων τών άγγείων, δσον καί τήν διακόσμησιν. Τό μέγα 
τεμάχιον τοΰ 'Ηρώου μέ τήν σύγκρουσιν τών πολεμιστών είς τόν λαιμόν, άποτελεΐ ένα 
περαιτέρω βήμα εν σχέσει μέ τόν νέον άμφορέα, ό όποιος τοποθετείται είς τήν άφετη- 
ρίαν τής τρίτης όμάδος καί έν άκόμη μεταγενέστερον στάδιον μάς δίδουν τά άνήκοντα 
είς τό αύτό άγγεϊον τεμάχια άριθ. XV. ’Εδώ έχομεν σαφώς μίαν τάσιν, ή όποια μάς δί
δει τήν όλοκλήρωσιν καί τήν παρακμήν, τήν όλοκλήρωσιν εις τόν άμφορέα τοΰ Ηρώου 
καί τήν άποσύνθεσιν είς τόν άριθμ. XV καί τοΰτο είς τό σχήμα παρουσιάζεται μέ τήν 
αΰξησιν τοΰ ύψους, ή όποια τείνει πρός τό μνημειώδες, άλλά δσον έπιτρέπουν τά λεί
ψανα τοΰ XV νά διαπιστώσωμεν καί είς τήν άποσύνθεσιν. ’Εάν περιορισθώμεν είς τόν 
διασώζοντα τά περισσότερα στοιχεία του άμφορέα τοΰ Ηρώου, είναι εΰκολον νά πα- 
ρατηρήσωμεν, πόσον ώριμώτερον είναι τό σχήμα μέ τήν πληρεστέραν σύνδεσιν τής 
ζώνης τοΰ λαιμοΰ καί τοΰ ώμου, τήν πλέον όργανικήν συγκρότησιν τών μελών του καί 
τόν περισσότερον λειτουργικόν χαρακτήρα τοΰ συνόλου. Χαρακτηριστικόν είναι είς 
τήν περίπτωσιν αυτήν, ή σαφέστερον έσωτερική ένότης τοΰ λαιμοΰ, ή όποια ένισχύε-
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ται καί άπό τήν συγκέντρωσιν τής παραστάσεως εις τό μέσον της, ή καλυτέρα σύνδε- 
σις τοϋ ώμου μέ τόν λαιμόν καί ή στενοτέρα σύνδεσις τών λαβών μέ τό σώμα τοΰ άγ-

Σχεδ. 2. Ό νέος άμφορεύς τών κυνηγών ( άριθ. VI)

γείου, όπως φαίνεται άπό τά σφζόμενα μέρη των. Ή τάσις πρός τό μνημειακόν, τόσον 
κατά τό σχήμα τοϋ άγγείου, δοον καί κατά τό μέγενος τών παραστάσεων, διακρίνεται 
ευκόλως αν σημειωθή ότι ό άμφορεύς θά ήτο περίπου 0,15 υψηλότερος τοϋ νέου καί
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αί μορφαϊ τοϋ λαιμοϋ είναι ύψους 0,23 έναντι 0,16 του νέου καί τοΰ ώμου 0,16 έναντι 
0,14 (Σχεδ. 3). Ή τοποθέτησις τής παραστάσεως τοϋ λαιμοϋ έντός πλαισίου εις τήν περί- 
πτωσιν αυτήν ευνοεί την συγκέντρωσιν καί τονίζει την σημασίαν της, χωρίς νάτήνάπο- 
συνδέη από τόν κύκλον είς τον όποιον άνήκει και νά τήν άπομακρύνη άπό τόν ρόλον της. 
"Αλλωστε ή χρησιμοποίησις των πλαισίων πρός τόν σκοπόν αύτόν, ό όποιος άποβλέ- 
πει είς τήν διάκρισιν καί διαφοροποίησιν τής παραστάσεως, χωρίς τήν άπομόνωσίν της, 
έχει μακράν παράδοσιν καί έπανέρχεται περισσότερον έμπλουτισμένη καί συγκροτη
μένη κατά τήν εποχήν αύτήν. Είς τά γεωμετρικά άγγεϊα υπάρχει ήδη ανάλογος διάταξις 
είς τήν αύτήν θέσιν τοϋ λαιμοϋ, όπως φαίνεται χαρακτηριστικούς είς τόν Πάριον γεω
μετρικόν άμφορέα τής Μυκόνου23 καί είναι συνέχεια τής μετοποειδοΰς διακοσμήσεως, 
τήν όποιαν φέρουν επί τών ώμων τά άττικά γεωμετρικά άγγεϊα24, ή όποια έπεκτεί- 
νεται καί είς τά ύστερογεωμετρικά25 26.

Ό τρόπος αυτός τής κοσμήσεως λαμβάνει άλλον χαρακτήρα άπό τοϋ τέλους τοϋ 7ου 
αίώνος καί συνηθίζεται τόσον είς τά κυκλαδικά εργαστήρια, όσον καί είς τό άττικόν, 
ή χρησιμοποίησις του δέ καί είς τό λακωνικόν άποδεικνύει μίαν παράλληλον πορείαν 
έπηρεαζομένην πιθανώτατα άπό τάς Κυκλάδας. Ή βασική διαφορά ως πρός τό λακω
νικόν είναι, ότι παρακολουθεΐται μία ταχυτέρα μετάβασις άπό τοϋ ένός σταδίου είς τό 
άλλον, χωρίς όμως καί πάλιν νά παρατηροϋνται άλματα. Είναι σαφής μία τάσις πρός 
τήν καθαρότητα καί τήν σαφήνειαν τοΰ σχήματος, πρός τήν συγκέντρωσιν τών περι
γραμμάτων, τήν συνεργασίαν τών μελών καί τήν οργανικήν συγκρότησιν. Τοΰτο φαί
νεται καλύτερον είς τόν τρόπον χρησιμοποιήσεως τών λαβών, αί όποΐαι διαφέρουν είς 
τό σημεΐον αυτό άπό τάς λαβάς τών άμφορέων όλων τών άλλων έργαστηρίων τών φε- 
ρόντων γραπτήν ή άνάγλυφον διακόσμησιν. Δέν είναι εντελώς κλεισταί, όπως ό τύπος 
τών άμφορέων τοϋ Νέσσου2β, ούτε διάτρητοι, όπως αύτός τοϋ Κυνοσάργους27 καί τής 
Έλευσΐνος28, έχουν δέ έντελώς διάφορον χαρακτήρα τών περιοριζομένων μόνον είς τήν 
διακοσμητικήν χρησιμοποίησιν νησιωτικών29. Ένώ ή άφετηρία των ευρίσκεται είς τάς 
λαβάς τών άμφορέων τής Θήρας 30, πρός τούς όποιους συνδέονται καί μέ τήν άνάλογον 
τοποθέτησιν τών σπειρών είς τό εσωτερικόν τής λαβής καί συνάπτονται διά τοϋ ίδιου 
θέματος καί μέ τούς νησιωτικοβοιωτικούς31, ή άνάπτυξίς των φαίνεται άνεξάρτητος καί

23. Explor. Del. 15, 18. Matz, Geschichte d. gr. Kunst πίν. 48 - 50.
24. Πρβλ. αυτόν τοϋ Κεραμεικοϋ, ΑΑ 1934, 238, 26. Matz πίν. 5.
25. Άμφορεύς Νέας Ύόρκης, BSA 35, πίν. 47. Matz πίν. 187b. Ύπογεωμετρικός άμφορεύς Wurz

burg, Langlotz, Wiirzb. Vasen πίν. 7. Matz, πίν. 188. Corolla Curtius πίν. 41, Matz πίν. 189.
26. Τόν άμφορέα τοϋ Νέσσου, Καρούζου, Άγγεϊα Άναγυροϋντος σελ. 123 κ.έ. πίν. 81 - 82.
27. Τόν άμφορέα τοϋ Κυνοσάργους τοϋ Έθνικοϋ Άρχ. Μουσείου, Καρούζου, Άγγεϊα Άναγυροϋν

τος πίν. 80.
28. Τίϊς Έλευσΐνος, Μυλωνά, Πρωτοαττικός Άμφορεύς της Έλευσΐνος πίν. 1 καί τάς λαβάς είς 

τά|σχέδια άμφορέων σελ. 12 εΐκ. 10 καί είκ. 11, 12, 16 Κυνοσάργους καί Νέσσου.
29. Είς τήν κατηγορίαν αύτήν άνήκουν οΐ περισσότεροι τών Ροδιακών όπως καί τών νησιωτικο- 

βοιωτικών. Πρβλ. τόν νέον τής Μυκόνου, Α.Δ. 18 (1963) Πίν. 17· τούς έκ Βοιωτίας Hampe, Sagen- 
bilder πίν. 36 οί δύο πρώτοι. Έκ τών Ροδιακών BCH 74 (1950) πίν. 21 καί 29.

30. Τόν μετ’άνθεμίων είς τό έσωτερικόν τών λαβών τής Θήρας, πρβλ. Dragendorff, Thera II, 17 
είκ. 10 καί πίν. 1. Καρούζου, Άγγεϊα Άναγυροϋντος σελ. 124 είκ. 87.

31. Πρβλ. Hampe, Sagenbilder πίν. 36 ό τρίτος κατά σειράν εύρισκόμενος είς Βοστώνην.
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Σχεδ. 3. Τομή τοΟ άμφορέως τοϋ Ηρώου, 
έκ τών σφζομένων τεμαχίων (άριθ. IX )
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έλευθέρα. Ή άπελευθέρωσις άπό τόν τυπικόν διακοσμητισμόν καί ό τονισμός τοΰ λει
τουργικοί) των ρόλου, μέ τήν άποφυγήν τής πλήρους άπομακρύνσεως άπό τό σώμα τοϋ 
άγγείου, δπως γίνεται εις τούς περισσότερους άττικοΰς άμφορεϊς τοΰ τέλους τοϋ 7ου 
αίώνος 32 καί τών άρχών τοΰ 6ου33 δέν δίδει μόνον νέας έκφραστικάς δυνατότητας εις 
τό σύνολον, άλλα ένισχύει καί τήν συνεργασίαν τών τμημάτων του. Ή δημιουργική 
προσφορά, εις τήν περίπτωσιν αυτήν, τών τεχνιτών τοϋ λακωνικοϋ έργαστηρίου σύγ- 
κειται είς τήν διαίρεσιν τής λαβής είς έν κλειστόν καί έν άνοικτόν μέρος, είς τήν 
έπιμήκυνσιν προς τά δύο άκρα, καί είς τόν συνδυασμόν τών διακοσμητικών μέ τά λει
τουργικά χαρακτηριστικά. Είς τήν σειράν τών άμφορέων τής Σπάρτης, παρακολουθεί 
κανείς, άπό τής μιας είς τήν άλλην όμάδα, τήν βαθμιαίαν ύποχώρησιν τών διακοσμη- 
τικών στοιχείων είς τά εικονιστικά, τήν άπώθησιν τών παραπληρωματικών άπό τά κύ
ρια, καθώς καί μερικάς είδικάς διαφοροποιήσεις είς τήν τρίτην όμάδα. Τοιουτοτρό
πως, ένώ μόνον τά διακοσμητικά θέματα κατέχουν τήν ζώνην τοϋ λαιμοΰ είς τήν πρώτην 
όμάδα, αυτά περιορίζονται σέ ένα μόνον μέρος της είς τήν δευτέραν καί άπωθοϋνται 
έντελώς είς τήν τρίτην. Ούσιαστικώς, δέν πρόκειται περί μιας έγκαταλείψεως τών πρώ
των καί μιας χρησιμοποιήσεως τών δευτέρων μόνον, άλλά μιας συνεχοΰς άπομακρύν- 
σεώς των, άπό τάς κυρίας έπιφανείας καί μεταφοράς των, είς τάς δευτερευούσας, δηλαδή 
άπό τοϋ λαιμοϋ καί τοϋ ώμου πρός τά διαχωριστικά σημεία τών μελών, προς τήν κοι
λίαν, τήν βάσιν καί τάς λαβάς. Διά τοϋ τρόπου αύτοΰ, έκτός τής διακοσμητικής των προσ
φοράς, παίζουν ένα σαφέστερον ρόλον είς τήν δλην συγκρότησιν τών μελών τοΰ άγγείου 
καί τήν διάκρισιν τοϋ ρόλου έκάστου τμήματός του. Ό τρόπος τής ύποχωρήσεως τών 
διακοσμητικών είς τά εικονιστικά θέματα είναι σαφής, δχι μόνον ώς πρός τάς θέσεις 
τάς όποιας άπό σταδίου είς στάδιον κατέχουν, άλλά καί άπό τήν έκτασιν τήν όποιαν 
καταλαμβάνουν. Είς τούς άμφορεϊς τής όμάδος τοΰ Θεάτρου τά άφηρημένα διακοσμη- 
τικά στοιχεία καταλαμβάνουν πλέον τών τριών τετάρτων τής δλης κυρίας έπιφανείας 
τοΰ άγγείου, ένώ είς αυτούς τής δευτέρας όμάδος περιορίζονται σχεδόν είς τό ήμισυ 
καί είς τήν τρίτην είς τό έν τρίτον. Άπό τής πρώτης δηλαδή είς τήν τρίτην όμάδα έχομεν 
μίαν άντιστροφήν, δχι μόνον τοΰ τρόπου, άλλά καί τής έκτάσεως τήν όποιαν κατέχουν 
τά εικονιστικά καί τά διακοσμητικά θέματα. Μέ τήν τρίτην όμάδα παρουσιάζεται σα
φώς καί έν άκόμη ένδιαφέρον χαρακτηριστικόν καί τοΰτο είναι ή έπικράτησις τών θε
μάτων τών συνδεομένων μέ τόν άνθρωπον καί τήν ζωήν του. Είς τό σημεΐον αυτό πάν
τως πρέπει νά σημειωθή, δτι καί είς τήν περίπτωσιν τών καλλιτεχνικών έξελίξεων τής 
Σπάρτης παρατηρεΐται ή ιδία πορεία, τήνόποίαν έχομεν καί είς τάς άλλας περιοχάς τής 
Ελλάδος, ή όποια συνδέεται μέ τούς γενικωτέρους προσανατολισμούς τοϋ έλληνικοΰ κό

32. Πρβλ. τόν αμφορέα τοϋ Πειραιώς είς τό ’Εθνικόν Μουσεΐον, Buschor. Griechische Vasen σελ. 
43, 50. Matz πίν. 224, τοϋ 630 περίπου, τόν άμφορέα τοϋ Βρεταννικοΰ Μουσείου Matz πίν. 227, τοϋ 620 
περίπου δπως καί πολλά άλλα παραδείγματα τής περιόδου αυτής μέ τήν χαρακτηριστικήν άπομάκρυν- 
σιν τών λαβών άπό τό σώμα τοϋ άγγείου.

33. Καί διά τήν περίπτωσιν αυτήν θά ήδύναντο νά άναφερθοϋν πολλά παραδείγματα, πρβλ. τόν άμ
φορέα τοϋ Μονάχου μέ κεφαλήν ίππου Matz, πίν. 240, αύτόν τοϋ Λούβρου CV. Ill, HD πίν. 1, 4, 10 
Matz πίν. 241.
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σμου 34. Ή ύποχώρησις τών φυτικών καί άφηρημένων θεμάτων άπό τά κύρια σημεία τής 
έπιφανείας τών άγγείων καί ή συγκέντρωσίς των είς μερικάς δευτερευούσας καί παραπλη
ρωματικός θέσεις, έπιτρέπει μίαν καλυτέραν χρησιμοποίησιν τού χώρου. Ή διασπορά 
καί τό δργιον τών φυτικών καί τών άφηρημένων θεμάτων, τά όποια έκάλυπτον όλην 
τήν έπιφάνειαν, άκόμη καί τήν μεταξύ τών παραστάσεων, ή όποια μάς είναι τόσον γνω
στή κυρίως άπό τήν κατάχρησίν της είς τήν κορινθιακήν άγγειογραφίαν, έχει είς τήν 
περίπτωσιν τών άμφορέων τής Σπάρτης έξορκισθή. Παραλλήλως παρουσιάζεται σα- 
φέστερον καί ή διά τό τέλος τοϋ 7ου αίώνος είς τήν άττικήν άγγειογραφίαν διαπιστου- 
μένη τάσις, πρός μίαν ιδιαιτέραν άξιολόγησιν καί χρησιμοποίησιν τών διαφόρων τμη
μάτων τής έπιφανείας τοϋ άγγείου. Πρώτη κατά τήν άξίαν καί τήν σημασίαν θέσις 
θεωρείται ό λαιμός τοϋ άγγείου καί είς τήν ζώνην του ευρίσκει τήν θέσιν ή σκηνή τήν 
όποιαν θέλει νά έξάρη ό τεχνίτης. ’Ακολουθεί αυτή τοϋ ώμου, είς τήν όποιαν έχομεν 
είς όλους τούς άμφορεΐς τής Σπάρτης πάντοτε τό αυτό τυπικόν θέμα, τής πομπής τών 
άρμάτων, άσφαλώς, διότι δι’ αύτοϋ δηλοϋται ή χρήσις τοϋ άγγείου. Είς τήν ζώνην τής 
κοιλίας έχουν άπωθηθή θέματα, τά όποια παλαιότερον ήσαν διεσπαρμένα είς διαφόρους 
θέσεις τών άμφορέων χωρίς ιδιαιτέραν σύνδεσιν. Πάντως ίσως θά έπρεπε νά σημειωθή, 
ότι δέν φαίνεται νά είναι τυχαία ή παρουσία τοϋ ρόδακος εις τήν θέσιν αυτήν, όπως καί 
τών σπειρών με τό άνθέμιον εις τάς λαβάς καί πιθανώτατα συνδέεται έπίσης μέ άντιλή- 
ψεις σχετικός μέ τήν ταφικήν χρήσιν τών άγγείων. Αί δυσκολίαι τής συντάξεως τών 
διαφόρων θεμάτων, τήν όποιαν έχομεν είς τούς άμφορεΐς τής πρώτης όμάδος είς τήν 
όποιαν ό λαιμός μένει χωρίς άναφοράν είς τήν χρήσιν τοϋ άγγείου καί χωρίς σύνδεσιν 
μέ τήν σκηνήν τοϋ ώμου, παρουσιάζονται νά έχουν ξεπερασθή είς τήν δευτέραν ομά
δα, όπου μέ τήν παρεμβολήν είς τήν ζώνην τοϋ λαιμοϋ τών φανταστικών ζφων ή καί 
τών λεόντων, φαίνεται, ότι έπιχειρεΐται ένας νέος συνδυασμός. ’Αλλά τήν τελικήν δια- 
τύπωσιν καί τήν όριστικήν λύσιν τοϋ προβλήματος αύτοϋ, τήν έχομεν είς τούς άμφο
ρεΐς τής τρίτης όμάδος, όπου όλαι αί δυσκολίαι έχουν ύπερνικηθή καί όλα τά εικονι
στικά θέματα συνεργάζονται. Έδώ τό σώμα τοϋ άγγείου δέν έχει μόνον μίαν σαφή 
όργανικήν διάταξιν, μέ σοφάς άναλογίας όλων τών μελών του καί άρμονικήν συγκρό- 
τησιν τών όγκων του, ώστε όλαι αί άντιθέσεις νά άποτελοΰν μίαν ένότητα, άλλά καί 
μίαν κόσμησιν ή όποια ολοκληρώνει τήν αύτήν έντύπωσιν.

’Από τής πλευράς τοϋ σχήματος οί μετ’ άναγλύφου κοσμήσεως άμφορεΐς τής Σπάρ
της άποδεικνύουν καί προϋποθέτουν ώς άναμφισβήτητον μίαν ρωμαλέαν έγχωρίαν άγ- 
γειοπλαστικήν παράδοσιν, παράλληλον μέ μίαν έξ ίσου σημαντικήν μεταλλοτεχνίαν35. 
'Η έξάρτησις πολλών στοιχείων τής διακοσμήσεως καί τής τεχνικής τών άμφορέων, 
άπό μεταλλικά πρότυπα, είναι όχι άπλώς πιθανή, άλλά καί άναγκαία καί πρέπει νά θε- 
ωρηθή ώς βεβαία όχι τόσον ή μόνον μία έξάρτησις, άλλά μία συνεργασία τοϋ άγγειο- 
πλαστικοΰ μέ τό μεταλλοτεχνικόν έργαστήριον. Φαίνεται επομένως δικαιολογημένη

34. X. ΚαροΟζος AM 62 (1937) σελ. 130. Matz, Geschichte σελ. 144 κ.έ. Σ. Καρούζοο, ’Αγγεία Άνα- 
γυροϋντος σελ. 136. Langlotz, Antike 8 (1932) σελ. 170 κ.έ.

35. Ή λακωνική μεταλλοτεχνία είναι γνωστή άπό πάρα πολλά έργα, όπως καί άρχαίας μαρτυρίας. 
Πρβλ. καί άνωτέρω (μέρος Α' σημ. 124 καί 125) καί κατωτέρω είς τήν άνάλυσιν τής κοσμήσεως τοΟ 
νέου άμφορέως. Έκ τής μεταλλοτεχνίας έπηρεάζονται κατά τόν Poulsen, Dipylongraber, σελ. 36, καί 
τά βοιωτικά μετ’ άναγλύφων άγγεΐα.
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μία άνταλλαγή θεμάτων, τεχνικής έμπειρίας καί μορφικών κατακτήσεων, δπως καί μία 
παράλληλος πορεία τών δύο. Τό άγγειοπλαστικόν έργαστήριον, εις τήν περίπτωσιν 
αυτήν καί δταν δέχεται θέματα ή έπινοήσεις, κατορθώνει ταχέως νά τά προσαρμόζη είς 
τό ύλικόν τό όποιον έργάζεται καί τάς ειδικός συνθήκας τάς όποιας αυτό άπαιτεΐ. Είς 
τόν νέον άμφορέα τής Σπάρτης, έχομεν τό ώριμότερον στάδιον τών κατακτήσεων τοϋ 
άγγειοπλαστικοΰ έργαστηρίου, μετά τό όποιον ευκόλως δύναται νά διαπιστωθή ή άρχή 
τού τέλους. Είς αύτό διεσώθη εν έκ τών άριστουργημάτων τοϋ λακωνικού αγγειοπλα
στικού έργαστηρίου, άριστούργημα ύπό τήν έννοιαν, δτι άποσαφηνίζει, όλοκληρώνει 
καί δίδει τήν τελικήν διατύπωσιν είς τάς προθέσεις τών δημιουργών του καί τάς δυνα
τότητας τάς όποιας προσφέρει τό εΰθρυπτον ύλικόν του. Είς τόν άποσπασματικόν άμ
φορέα τοϋ Ηρώου, ένώ διακρίνονται περαιτέρω τεχνικαί κατακτήσεις, είναι σαφής 
καί ή ύποχώρησις μερικών βασικών στοιχείων τοϋ σχήματος καί τής διακοσμήσεως. 
Ή έμφασις είς τό ύψος, είς τήν ζώνην τοϋ λαιμοϋ, παρά τήν τελειότητα τής έργασίας, 
δπως καί ό πολλαπλασιασμός τών διακοσμητικών θεμάτων, μειώνει τήν έντύπωσιν τής 
ένότητος καί τής στενής συνεργασίας τών διαφόρων μελών τοϋ άγγείου. Τό έπόμενον 
βήμα, πρός τήν κατεύθυνσιν αύτήν, μας τό δίδουν τά λείψανα τοϋ άμφορέως τής αυτής 
όμάδος (άριθ. XV) ( Π ί ν. 85γ ), είς τά όποια παρά τήν θαυμασίαν είς ώριμότητα έργα- 
σίαν τών κεφαλών τών ίππων, διακρίνεται είς τά κατάλοιπα τής κοσμήσεως τοϋ λαιμοϋ, 
ή έπιστροφή πρός τό άνόργανον καί τό φυτικόν, συνοδευομένη καί άπό τήν έντός τής 
παραστάσεως παρεμβολήν τών ροδάκων. Μάλιστα είς τό στάδιον αύτό, τό όποιον θά 
ήδύνατο νά χαρακτηρισθή ώς τό τελευταΐον στάδιον τής τρίτης όμάδος, άνήκουν καί 
τά τεμάχια χειλώματος (άριθ. XIX) καί βάσεων (άριθ. XX), είς τά όποια είναι έμφα- 
νής ή νέα έπιστροφή τής διακοσμήσεως είς τά φυτικά θέματα τά όποια, δπως παρατη- 
ρεΐται είς τό χείλωμα, τείνουν νά κατέλθουν καί πρός τήν περιοχήν τοϋ λαιμοϋ. Αύτό 
πάντως τό όποιον είναι χαρακτηριστικόν είς τά προχωρημένα αυτά στάδια τών άμφο- 
ρέων τής τρίτης όμάδος, είναι ή ύπέρβασις τής καθαρώς παρατακτικής συνθέσεως είς 
τάς σκηνάς τών παραστάσεων τοϋ λαιμοϋ καί ή τάσις πρός μεγαλυτέραν συγκέντρω- 
σιν. "Από τής καθαρώς τεχνικής πλευράς έπίσης, έχομεν άρετάς, αί όποΐαι δεν παρατη
ρούνται είς τά παλαιότερα στάδια, ούτε κάν είς τό παλαιότερον δείγμα τών άγγείων τής 
όμάδος αύτής, τόν νέον άμφορέα. Είς αύτόν έχομεν καί άπό τής άπόψεως αύτής ένα έν- 
διάμεσον στάδιον, μεταξύ τών παλαιοτέρων άγγείων τής πρώτης καί τής δευτέρας ό
μάδος καί αύτών πού τόν άκολουθοϋν είς τήν τρίτην όμάδα. “Ακόμη καί ό πηλός άπό 
όμάδος είς όμάδα είναι διάφορος, μέ έπικράτησιν τοϋ έρυθροκαστάνου χρώματος τόν 
άτελή καθαρισμόν καί τήν έπιπολαίαν λείανσιν είς τήν πρώτην, τό πορτοκαλόχρουν καί 
ευκόλως άποχρωματιζόμενον είς τήν δευτέραν, τό ώχροκάστανον καλώς καθαρισμένον 
είς τόν νέον άμφορέα τής τρίτης καί τό στερεώτερον συνεκτικώτερον καί πρός τό κερα- 
μόχρουν χρώμα τών λοιπών άμφορέων τής ίδίας όμάδος. Είς τήν περίπτωσιν αύτήν έχο
μεν άναμφιβόλως τήν χρησιμοποίησιν διαφόρων χωμάτων καί ίσως τοϋτο άποτελεΐ μίαν 
ένδειξιν τής θέσεως είς τήν όποιαν είργάζετο τό έργαστήριον ή τών θέσεων έκ τών ό
ποιων έλαμβάνετο τό χώμα. Είς τόν πηλόν τών άγγείων τής τρίτης όμάδος, κυρίως αύ
τόν τοϋ Ηρώου, δπως καί τό τεμάχιο ν τοϋ ώμου, τό προερχόμενον άπό τόν ίδιον τύπον 
μέ τό νέον (VII), ή χρησιμοποιηθεΐσα γή είναι τόσον διά τό σώμα τοϋ άγγείου, δσον 
καί τό άνάγλυφον καταλληλοτέρα, διότι καί στενότερον συνδέεται καί όλιγώτερον άπο- 
λεπίζεται. “Άλλωστε έκ τών Γεωπονικών (VI, I, 3) γνωρίζομεν δτι, γή δέ ου πάσα επί-
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τήδειος πρός κεραμείαν, αλλά τής κεραμίτώος γης οί μεν προκρίνονσι την πυράν τό 
χρώμα, οί δέ την λευκήν, οί δέ και άμφοτέρας ονμμιγννονσι. Τάς τρεις περιπτώσεις 
τάς έχομεν είς τούς αμφορείς τής Σπάρτης36 καί ή διαφορά τής γής είναι σαφής εις τά 
διάφορα σφζόμενα τεμάχια, εκτός τού χρώματος καί έκ τής διαφόρου περιεκτικότητος 
άχρήστων ύλών. Είς τόν άμφορέα τοΰ Θεάτρου ή παρουσία κυρίως άσβεστολιθικών 
καταλοίπων γίνεται αιτία τής δημιουργίας μικρών όπών είς τήν έπκράνειαν, είς δέ μερικά 
άπό τά μικρά τεμάχια τής τρίτης όμάδος ή ΰπαρξις τεμαχίων άμμου είναι εύκόλως όρυ- 
τή καί έχει ώς συνέπειαν ραγίσματα. "Οσον δύναται νά κριθή, άνευ ειδικής άναλύσεως 
τού πηλοΰ, δύναται νά θεωρηθή ώς πιθανόν, ότι ή πυρά γή ή όποια έπικρατεΐ είς τά άγ- 
γεΐα τής τρίτης όμάδος, έκτος τού πρώτου, δηλαδή τού νέου άμφορέως, προέρχεται έκ 
τών παρά τό Μενελάϊον λόφων, όπου τό χρώμα τοΰ χώματος είναι κατ’ έξοχήν έρυ- 
θρωπόν, ένφ τό πρός τό πορτοκαλί χρώμα γής, τής δευτέρας όμάδος, προέρχεται μάλ
λον έκ τής Τίεριοχής τής Μαγούλας, τής άρχαίας δηλαδή Πιτάνης. Δυσκολώτερον ά- 
κόμη είναι νά διακριθή ή θέσις έκ τής όποιας προέρχεται ή γή, ή χρησιμοποιηθεΐσα 
είς τόν νέον άμφορέα, αν καί χώμα τού ίδιου άκριβώς χρώματος έχομεν είς τούς έλά- 
χιστον έκ τής θέσεως τού κλιβάνου άπέχοντας άνατολικούς λόφους τής άκροπόλεως. 
"Οσον καί άν είναι παρακεκινδυνευμένον νά προχωρήση κανείς είς συμπεράσματα βασι
ζόμενα μόνον είς τό χρώμα καί τήν ποιότητα τού χρησιμοποιηθέντος χώματος, ύποθε- 
τικώς δύναται νά παρατηρηθή, ότι αύτό ίσως άποτελεϊ μίαν ένδειξιν περί τής είς τήν 
Πιτάνην θέσεως τοϋ έργαστηρίου τής πρώτης καί τής δευτέρας όμάδος, τής πρός τήν 
Μεσόαν μεταφοράς του διά βραχύν χρόνον (νέος άμφορεύς) καί τέλος τής πρός τήν 
περιοχήν τών Μενελαΐων τελικής έγκαταστάσεώς του. Πρέπει νά σημειωθή έπίσης, 
ότι είς όλας τάς περιπτώσεις τών άμφορέων τής Σπάρτης τό σώμα τού άγγείου καί τό 
άνάγλυφον έχουν κατασκευασθή έκ τού αότοΰ πηλού καί ίσως χωρίς καμμίαν περαιτέ
ρω έπεξεργασίαν, διότι παρουσιάζουν τόν αύτόν βαθμόν καθαρότητος.

Τά διάφορα στάδια τής έργασίας τού άγγειοπλάστου είναι έπαρκώς γνωστά37 καί είς 
τάς διαφόρους ομάδας τών άμφορέων τής Σπάρτης είναι έμφανής ή διαφορά έπιτυχίας 
τόσον είς τήν δπτησιν τού πηλού, όσον καί τήν σύνδεσιν τοΰ άναγλύφου μέ τό σώμα 
τοΰ άγγείου. Τό άνάγλυφον είς όλους τούς άμφορεΐς τής Σπάρτης δέν έχει κατασκευα
σθή διά σφραγίδος όπως είς τά περισσότερα τών Ροδιακών καί τών Κρητικών αγγείων 38, 
άλλά διά τής χρησιμοποιήσεως τύπων καί έχει έπικολληθή έπί τοΰ σώματος, άσφαλώς 
πρό τής εισαγωγής του είς τόν κλίβανον. Τοΰτο θά έλάμβανε χώραν άμέσως μετά τήν 
πρώτην ξήρανσιν τοΰ πηλοΰ τοΰ σώματος τοΰ άγγείου είς τόν έλεύθερον άέρα, ώστε 
ή όριστική όπτησις τοΰ σώματος καί τοΰ άναγλύφου τοΰ άγγείου νά είναι ταυτόχρονος. 
Τήν πορείαν αύτήν έχομεν καί είς τόν νέον άμφορέα καί παρά τό γεγονός, ότι δέν εί
ναι έμφανής προηγούμενη σχεδίασις τών θέσεων, τάς όποιας θά κατελάμβανε τό άνά-

36. Πυράν καΟαρώς γην έχομεν είς πολλά άπό τά τεμάχια της τρίτης όμάδος καί κυρίως είς τήν λα
βήν άριθμ. XVII, Orthia πίν. 14, τήν διασφζουσαν τάς έσωτερικάς σπείρας καί τό άνθεμωτόν κόσμημα. 
Λευκήν είς όλίγα τεμάχια καί μεικτήν είς τόν νέον άμφορέα.

37. Bliimner, Technologie, II, σελ. 35 κ.έ.
38. Πρβλ. J. Schafer, Studien zu den griechischen Reliefpithoi des 8. - 6. Jahrhunderts v. Chr. aus 

Kreta, Rhodos, Tenos und Boeotien σελ. 53 κ.έ. καί διά τό θέμα τής προελεύσεως τής τεχνικής αύτής, 
σελ. 92 κ.έ.
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γλυφόν, δεν πρέπει νά άποκλείεται τό ένδεχόμενον αύτό, δηλαδή ή δήλωσις τών θέσεων 
εις τάς όποιας θά έτίθεντο αί μορφαί και τά έπϊ μέρους θέματα. ΤοΟτο μάλιστα φαίνεται 
πιθανόν ότι θά έδηλοϋτο διά μικρας έκβαθύνσεως τών θέσεων, εις τάς όποιας θά έτίθεν
το αί μορφαί, διά τής άφαιρέσεως τοϋ πηλοϋ κατά τά περιγράμματα των θεμάτων, ώστε 
νά ένσωματώνωνται κυριολεκτικώς τά άνάγλυφα είς τό σώμα τοϋ άγγείου. Εις πολλάς 
περιπτώσεις αύτό είναι ορατόν, διότι μέρος τοϋ έλαχίστου πάχους τοϋ άναγλύφου εισ
χωρεί εις τό σώμα τοϋ άγγείου. Είς τόν νέον άμφορέα είναι ίσως πιθανή καί ή χρησι- 
μοποίησις είδους συνδετικής κολλητικής ουσίας, διά τήν πρώτην στερέωσιν τοϋ άνα
γλύφου είς τήν επιφάνειαν τοϋ άγγείου, διότι είς μερικά μικρά τεμάχια άποκολληθέν- 
των ανάγλυφων, παρετηρήθη μία μελανοϋ χρώματος ξένη ούσία, ή όποία μόνον δι’ αύ- 
τοΰ μπορεί νά έξηγηθή. Είς τόν νέον άμφορέα είναι καταφανής ή επιμέλεια τής προερ
γασίας τοϋ χώματος, μέ τό κοσκίνισμα, τήν άλεσιν, όπως καί τήν ζύμωσίν του, ή όποία 
άποδεικνύεται άπό τό λεΐον τής επιφάνειας καί τήν σχεδόν πλήρη άπουσίαν πόρων. 
Τό σώμα τοϋ άγγείου δίδει τήν έντύπωσιν, ότι έχει άρχικώς κατασκευασθή κατά τμήμα
τα39, άν καί άπό τά τεμάχια τών διαφόρων άμφόρέων, τά όποια έχομεν, δέν είναι τοϋτο 
εμφανές είς τάς συνδέσεις τών τμημάτων. Είς τό έσωτερικόν τούτων δέν διακρίνονται 
ίχνη προσαρμογής, παρά τό γεγονός δτι είς τό έξωτερικόν τών άμφόρέων, αί μεταβάσεις 
άπό τοϋ ένός μέλους είς τό άλλο ένισχύονται άπό τάς ταινίας μέ τά σχοινοειδή κοσμή
ματα. Διά τάς λαβάς ούδεμία δυναται νά ύπάρξη άμφιβολία, δτι έχουν κατασκευα
σθή κεχωρισμένως καί συγκολληθή έπί τοϋ σώματος καί μάλιστα είς πολλάς περιπτώ
σεις δχι στερεώς, κατά τρόπον ώστε τό σημεΐον αύτό νά παρουσιάζη πάντοτε τήν με- 
γαλυτέραν εύπάθειαν. Τά διάφορα τμήματα, άν δεχθώμεν τήν κατά τμήματα κατασκευήν 
τών άγγείων αύτών, πράγμα τό όποιον φαίνεται τό πιθανώτερον, θά συναρμολογοΰντο 
μετά τήν πρώτην ξήρανσίν των είς τόν έλεύθερον άέρα (τό στέγνωμα), τότε δέ θά έτο- 
ποθετεϊτο τό άνάγλυφον καί θά ένισχύοντο τά σημεία συνδέσεως τοϋ ένός μέ τό άλλο 
τμήμα διά τών κοσμημάτων, όπότε θά είσήγοντο εις τόν κλίβανον προς δπτησιν. Ή τε
χνική αύτή άκριβώς, καί αί άνάγκαι τάς όποιας επιβάλλει, έξηγοΰν όμοϋ μετά τής είς 
τήν πλευράν μεταξύ τών τάφων τοποθετήσεως τών άμφόρέων, τήν μονόπλευρον δΤ ά
ναγλύφου κόσμησιν. ’Ασφαλώς θά ήτο δύσκολον νά τοποθετηθούν δρθια εντός τών κλι
βάνων μερικά έκ τών μετ’ άναγλύφου κοσμήσεως άγγείων40 μέ μόνον τήν είς τόν έλεύ
θερον άέρα ξήρανσίν τοϋ πηλοϋ καί άκόμη δέν θά ήτο δυνατή ή άσφαλής στερέωσις 
τοϋ άναγλύφου. Αί δυσκολίαι αύταί θά ήσαν καταφανώς όλιγώτεραι μέ τήν είς όρι- 
ζοντίαν θέσιν τοποθέτησιν τών άγγείων κατά τήν καμίνευσιν, όπότε ήτο επίσης καλυτέρα 
ή συναρμογή καί ή άποφυγή τών άπολεπίσεων τοϋ άναγλύφου κατά τήν δπτησιν. Ό τρό
πος αύτός τής όπτήσεως έπέβαλλε νά μένη ή μία πλευρά άκόσμητος, διότι αυτή έτοποθε- 
τεϊτο έπί τοϋ έδάφους τής καμίνου καί ή κόσμησις συνεκεντροϋτο είς τήν μίαν πλευ
ράν. Τό γεγονός, δτι οί πρακτικοί αύτοί λόγοι, οί όποιοι δέν ισχύουν είς τόν αυτόν βα

39. Τοΰτο δέχονται δτι είναι σχεδόν κανών διά τά μεγάλου μεγέθους άγγεΐα, διότι άλλως δέν θεω
ρείται εύκολος ή κατασκευή των πρβλ. Bliimner, Technologie II, σελ. 40.

40. ’Αν λάβη μάλιστα κανείς 6π’δψιν τό μέγεθος τών έκ Βοιωτίας μετ’άναγλύφων άγγείων, είναι 
εϋκολον νά καταλάβη τάς δυσκολίας τής όπτήσεως ή καί τής όρθιας των τοποθετήσεως έντός τοϋ κλι
βάνου. ’Ακόμη καί τό βάρος τών άγγείων αύτών προσέθετε κινδύνους, έκτός τοϋ δτι τό άνάγλυφον άν 
τό άγγείον έτοποθετεΐτο δρθιον, θά άπελεπίζετο μέ τήν πρώτην έπίδρασιν τής πυράς.
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θμόν διά τούς διά σφραγίδων διακοσμημένους τύπους άγγείων, έπέβαλλον νά μένη άκό- 
σμητος ή μία πλευρά, είχε μέ τήν σειράν, του ώς συνέπειαν τήν κατά τά πλάγια μεταξύ 
τών τάφων τοποθέτησιν των άμφορέων, ώστε νά μήν είναι όρατή αύτή. Τοιουτοτρόπως 
μόνον ή μετά κόσμου πλευρά προσφέρεται εις τόν θαυμασμόν των τιμώντων τόν νε
κρόν πρό τής έπικαλύψεως τού χώρου διά χώματος.

Τό περισσότερον εύπαθές τμήμα ώς προς τήν άποκόλλησιν άπό τό κύριον σώμα τού 
άγγείου είναι αί λαβαί καί τό γεγονός τής άτελοΰς προσαρμογής καί τής άσταθοΰς 
συνδέσεώς των άποδεικνύεται τόσον άπό τόν νέον άμφορέα, όσον καί άπό τά σωζό- 
μενα τεμάχια λαβών καί άλλων άμφορέων. Είς δλας τάς περιπτώσεις αί λαβαί έχουν 
άποχωρισθή άπό τό σώμα τών άγγείων χωρίς ζημίας, άπό τάς θέσεις συναρμογής, 
τούτο δέ άκριβώς άποδεικνύει τήν άτελή σύνδεσιν καί τήν άδυναμίαν ένσωματώσεώς 
των είς τό άλλο σώμα. Τχνη ίσως κολλητικής ούσίας καί μάλιστα περισσότερον εμ
φανή διεπιστώθησαν είς τό άνάγλυφον τών λαβών, αν καί είναι δύσκολον νά λεχθή 
περί τίνος υλικού άκριβώς πρόκειται. Πάντως είς τεμάχιον άναγλύφου τών λαβών, τό 
όποιον άπεχωρίσθη, διεκρίνετο είς τό συναπτόμενον μέ τό κύριον στέλεχος τής λαβής 
τμήμα, ύλη χρώματος σκοτεινού διάφορος τού πηλού καί μάλλον παχύρρευστος. Τσως 
ή κολλητική ουσία ήτο άπαραίτητος διά τήν πρώτην φάσιν τής έργασίας, πρό τής το- 
ποθετήσεως είς τόν κλίβανον διά τήν μεταφοράν του. Παρά ταΰτα ή συγκόλλησις τού 
άναγλύφου είς τόν νέον άμφορέα δέν δύναται νά θεωρηθή καί πάλιν ιδεώδης καί άσφαλώς 
μερικαί δυσκολίαι φαίνεται δτι δέν έχουν εντελώς άντιμετωπισθή. Τσως άκόμη ό εύκο
λος άπολεπισμός τού άναγλύφου νά όφείλεται εις τήν άτελή δπτησιν καί τήν μή έπαρ- 
κή έκβάθυνσιν τών θέσεων είς τάς όποιας τούτο έτοποθετήθη. Τό στάδιον τής πλήρους 
ένσωματώσεως τού άναγλύφου είς τό σώμα τού άγγείου τό έχομεν είς τά μετά τόν νέον 
άμφορέα τεμάχια, δπου, δπως μάς διδάσκει τό μέγα τεμάχιον τού Ηρώου, είναι σχεδόν 
άδύνατος ό άποχωρισμός του. Αί λαβαί πάντως είς δλας τάς όμάδας, έπειδή είναι άδύνατον 
νά χρησιμοποιηθούν διά νά κρατήσουν τό βάρος τών άμφορέων, δέν θά ήσαν χρήσι
μοι διά τήν μεταφοράν των. Διά τούτο ό ρόλος των φαίνεται δτι περιορίζεται εις τό νά 
άρτιώνη τό σχήμα καί νά δίδη χώρον διά τόν πλουτισμόν τού συνόλου μέ διακοσμητικά 
θέματα καί έπίσης νά συνδέη τά άνω μέ τά κάτω μέλη τών άγγείων, διά τής μεταφοράς 
τών ώθήσεων τού χειλώματος είς τόν ώμον. Αί άδυναμίαι αύταί πρέπει νά δεχθώμεν, 
δτι προέρχονται έκ τής χρησιμοποιήσεως μιάς τεχνικής προερχομένης δχι έκ τής άγ- 
γειοπλαστικής, άλλά έκ τής μεταλλοτεχνίας. Είς τούτο ό τρόπος τής κατά μέρη κατα
σκευής τών άγγείων καί τής συγκολλήσεως τού άναγλύφου καί τών λαβών, είναι άνά- 
λογος μέ τήν έργασίαν τών χάλκινων άγγείων, δπως παρουσιάζεται είς τόν κρατήρα 
τού Βίξ41. Ό,τι δμως ήτο σχετικώς εΰκολον είς τήν μεταλλοτεχνίαν διά τήν σύνδεσιν 
τών τμημάτων καί τού άναγλύφου, δπου ήτο δυνατόν νά χρησιμοποιηθούν καί ήλοι, 
ήτο δύσκολον διά τήν άγγειοπλαστικήν καί τούτο άπέβη μοιραΐον καί διά τήν διατή- 
ρησιν τών μετ’ άναγλύφων άμφορέων. ’Από τής πλευράς αυτής είναι έπίσης εύκολον 
νά κατανοηθή, δτι ήτο πρακτικώς δύσκολος, άν μή άδύνατος, ή έξαγωγή τών άγγείων αυ
τών, διότι δχι μόνον αί λαβαί έκινδύνευον νά άποχωρισθοΰν τού σώματος, άλλά καί τό 
άνάγλυφον νά άπολεπισθή. Επομένως οί άμφορεΐς αύτοΐ κατεσκευάζοντο μόνον διά

41. Πρβλ. Joffroy, Tresor σελ. 6 κ.έ.
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έσωτερικήν κατανάλωσιν καν άσφαλώς δι’ ειδικήν χρησιμοποίησιν, ένώ τά άδελφά των 
μετάλλινα άγγεΐα κυρίως διά τήν έξαγωγήν. Διότι τά δεύτερα δέν ήτο δύσκολον νά με- 
ταφερθοϋν καί τμηματικώς, δπως ό κρατήρ τοϋ Βίξ42, καί νά συναρμολογηθοΟν εις τόν 
τόπον τής χρησιμοποιήσεώς των, πράγμα άδύνατον διά τά πρώτα. ’Ακόμη καί διά τόν 
τελειότερον άπό τεχνικής πλευράς άμφορέα τοϋ 'Ηρώου, μέ τήν στερεωτέραν προσκόλ- 
λησιν τοϋ άναγλύφου καί τήν καλυτέραν δπτησιν, ή μεταφορά θά ήτο προβληματική. 
Τοϋτο ίσως έξηγή καί διατί δέν έχουν εΰρεθή έκτός τής Σπάρτης τεμάχια όμοιων άμ- 
φορέων τοϋ λακωνικοΰ έργαστηρίου, ούτε εις τάς πόλεις δπου έξήγοντο έργα τής λακω
νικής τέχνης, άκόμη ουδέ εις τόν Τάραντα. ’Ασφαλώς διά τήν στερεότητα τοϋ άναγλύ
φου, δσον καί τών συνδέσεων τών λαβών, θά έπαιζεν πρωταρχικόν ρόλον καί ή κατηγορία 
τοϋ πηλοΰ, διότι καί εις μερικά άπό τά τεμάχια τής δευτέρας όμάδος (άριθ. II, III, IV) 
ή σύνδεσις είναι καλή, άλλά καί πάλιν μεταφορά των έκτός τής περιοχής δέν φαίνεται 
πιθανή.

Ή κατασκευή τών άναγλύφων, τόσον τών εικονιστικών, δσον καί τών κοσμημάτων, 
έχει γίνει διά τύπων (μήτρας) καί τοϋτο είναι κοινόν χαρακτηριστικόν δλων τών αμφο
ρέων τής Σπάρτης, δπου δέν μάς είναι γνωστά δείγματα κατασκευής τοϋ άναγλύφου διά 
σφραγίδων. Οί τύποι θά ήσαν πήλινοι ή καί ξύλινοι43 καί δέν αποκλείεται νά έτοποθε- 
τεΐτο τό άνάγλυφον άπ’ εύθείας είς τό σώμα τοϋ άγγείου καί μετά τήν άφαίρεσιν τοϋ 
τύπου νά είργάζετο τάς λεπτομερείας τών μορφών ό τεχνίτης. Είς μερικά τμήματα 
φαίνονται ίχνη τών δακτύλων του44 45, άλλοϋ διακρίνεται ή χρήσις οξέος όργάνου καί 
γλυφίδος είς τήν χάραξιν γραμμών ή στοιχείων, τά όποια ήθελε νά έξάρη ή νά τονίση43. 
'Η έργασία προσαρμογής τοϋ άναγλύφου καί ή χάραξις τών λεπτομερειών φαίνεται, 
δτι συνήθως θά έγίνετο όλίγον πρό τής καμινεύσεως καί ίσως έπί τοϋ κλιβάνου πριν 
οδτος πυροδοτηθή, πράγμα τό όποιον ένισχύει τήν θέσιν κατά τήν όποίαν ό άμφο- 
ρεύς έτίθετο πρός δπτησιν έπί τής πλευράς, ή όποία διά τοϋτο παρέμενε καί άκόσμη- 
τος. Ή όμοιότης πολλών θεμάτων, έπαναλαμβανομένων είς τούς διαφόρους άμφορεΐς46,

42. Τό βάρος τοΟ κρατήρος τοΟ Vix, τό όποιον είναι 208 χιλιόγραμμα καί 600 γραμμάρια (Joffroy, 
Tr6sor σελ. 6) προϋποθέτει μίαν κατά τμήματα μεταφοράν του καί τήν είς τόν τόπον τής χρησιμοποιή- 
σεώς του συναρμολόγησίν του.

43. Ξυλίνους τύπους δέχεται είς άναλόγους περιπτώσεις άναγλύφων ό Hauser είς τό Furtwangler- 
Reichhold, 3 σημ. 2, πράγμα τό όποΐον άμφισβητεί, είδικώς διά τά Μηλιακά άνάγλυφα, ό Jacobstahl, Die 
Melische Reliefs σελ. 104 διά τήν δλην τεχνικήν τοϋ πήλινου άναγλύφου (πρβλ. Jacobstahl, έ.ά. σελ. 101 - 
107). Επίσης παλαιοτέρας άπόψεις, Brunn, Kleine Schriften, 2, σελ. 102, Rayet, Monum. de l’Art Antique 
έπί τοϋ πίν. 74. Διά τά Μηλιακά άνάγλυφα ό Jacobstahl δέχεται πήλινα πρότυπα, τά όποία έκερδίζοντο 
όπως αυτά τής τορευτικής. Διά τήν περίπτωσιν τής Σπάρτης ίσως χαρακτηριστικόν στοιχείον συγ- 
κρίσεως είναι ή τεχνική τών μολυβδίνων είδωλίων (Tod-Wace, Catalogue σελ. 225), καί κυρίως πρέπει 
νά σημειωθοϋν αί παρατηρήσεις τοϋ Wace στό Orthia σελ. 249 κ.έ. είδικώς σελ. 252 - 3, όπου διαπι- 
στοϋται καί συνδυασμός ή ή παραλλαγή τών τύπων.

44. Δεξιά, άμέσως μετά τήν λαβήν, είς τό γλωσσοειδές κόσμημα μεταξύ ώμου καί λαιμοϋ, διακρίνονται 
σαφώς τά ίχνη τών δακτύλων. ’Επίσης είς τούς πόδας τών μορφών.

45. Είς τήν διαγραφήν τών όφθαλμών, είς τήν διακόσμησιν τοϋ χιτώνος, είς τό γένειον τοϋ αιγάγρου, 
είς τάς χαίτας τών ίππων καί άλλαχοϋ.

46. Ό κοινός τύπος τών άρμάτων μετά τοϋ άκολουθοϋντος όπλίτου, τά κοινά θέματα τών λαβών, ή 
αύτή σκηνή τοϋ λαιμοϋ μέ μονομαχίαν πολεμιστών, έπαναλαμβάνονται είς διαφόρους άμφορεΐς έκτός 
τών άλλων καί διότι διατηροϋνται οί τύποι βελτιούμενοι.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:23:03 EEST - 3.236.241.27



ΛΑΚΩΝΙΚΟΙ ΜΕΤ’ ΑΝΑΓΛΥΦΩΝ ΑΜΦΟΡΕΙΣ 189

έξηγεΐται τόσον έκ τής διατηρήσεως έπί μακράν των τύπων, όσον καί έκ τής ειδικής 
χρησιμοποιήσεως τών άγγείων. Τοϋτο άλλωστε διευκολύνετο έκ τού σχεδόν ίσου μεγέ
θους των άμφορέων έκάστης περιόδου, δπερ μέγεθος έπέτρεπε τήν έκ νέου χρήσιν 
των τύπων, έστω και μέ έλαφράς τροποποιήσεις ή παραλλαγάς.

Είς τόν νέον άμφορέα καί διά τήν κόσμησιν τής ζώνης τού λαιμού φαίνεται δτι έ- 
χρησιμοποιήθη είς μόνον τύπος, έπαναληφθεΐς καί περιλαμβάνων τήν μορφήν ένός κυ
νηγού μετά τών μεταφερομένων ζφων του, παρά τό γεγονός δτι υπάρχουν μικραϊ δια- 
φοραί είς τάς λεπτομερείας. 'Ως ή μάλλον σημαντική είς τό σημεΐον αυτό, θά ήδύνατο 
νά σημειωθή τό δτι ό κυνηγός τής πρώτης τών ομάδων τού τύπου, ό φέρων τόν λέοντα 
καί τήν έλαφον, έπαναλαμβανόμενος έχει έντελώς διάφορον διακόσμησιν εις τό άνω 
τμήμα τού χιτώνος. Είς τήν πρώτην μορφήν δεξιά, τό τμήμα τού χιτώνος, τό άνω τής 
ζώνης, άποτελεϊται άπό μικρά ρομβοειδή σχήματα έντός τών όποιων εύρίσκονται τέσσα- 
ρες τελεΐαι έκατέρωθεν σταυρού, είς τήν αύτήν μορφήν τρίτην έκ δεξιών, τό αύτό τμήμα 
τού χιτώνος διακοσμείται μέ ρομβοειδή σχήματα φέροντα μικρόν κύκλον εις τό μέσον. 
Δέν υπάρχει δμως άμφιβολία δτι έχομεν έπανάληψιν τού τύπου καί ίσως αί διαφοραί 
αύταί έχουν γίνει, κυρίως διά νά πλουτισθή ή έπιφάνεια, διά τής χειρός έπί τού άναγλύ- 
φου. Άνάλογον έλαφράν τροποποίησιν έχομεν καί είς τήν ζώνην τού ώμου, δπου έ- 
παναλαμβάνεται ό τύπος τής πομπής τών άρμάτων, άλλά καί πάλιν ύφίσταται μία έλα- 
χίστη διαφορά είς τό σημεΐον άνυψώσεως τών ποδών. Τά στοιχεία αύτά, άκριβώς έπει- 
δή άποτελοΰν μίαν άπόπειραν άποφυγής τού τυπικού, μπορούν νά θεωρηθούν, ώς μία 
χαρακτηριστική άπόδειξις τής έλευθερίας τών καλλιτεχνών, οί όποιοι δέν ένδιαφέρον- 
ται μόνον διά τό κοινόν, άλλά τό τέλειον καί τήν ώλοκληρωμένην εικόνα. Είς τήν ζώ
νην τού λαιμού ό τύπος περιλαμβάνει δύο ομάδας: είς τήν μίαν ό κυνηγός φέρει έπί ξύλου 
λέοντα καί έλαφον, εις τήν έτέραν δέ μέ τόν αυτόν τρόπον κάπρον καί αίγαγρον- μεταξύ 
τών ποδών τού πρώτου παρίσταται κύων ιχνηλατών, τού δευτέρου δέ κύων μέ άνωρθω- 
μένην τήν κεφαλήν. Τό ένδιαφέρον καί είς τήν περίπτωσιν αυτήν είναι, δτι αί δύο μορ- 
φαί τών κυνηγών φαίνονται νά έχουν γίνει καθ’ δλα άπό ένα τύπον, είς τόν όποιον 
έχουν προστεθή ειδικά διαφοροποιά χαρακτηριστικά. Ή πρόθεσις τού τεχνίτου φαίνε
ται, δτι ήτο νά έπαναλάβη τάς όμάδας μέ τάς δύο φέρουσας τά ζώα μορφάς, χωρίς νά 
ύπολογίση τό μήκος τό όποιον θά ήτο άπαραίτητον διά τήν υποδοχήν των, διά τούτο 
είς τήν έπανάληψιν ό χώρος ήρκεσε διά τήν μίαν μόνον μορφήν καί διά τμήμα τής 
δευτέρας.

Τοιουτοτρόπως άντί τών τεσσάρων όμάδων ή ζώνη τού λαιμού παρουσιάζει μόνον 
τρεις καί τόν πόδα καί τό ένα τών ζφων τής τετάρτης, χωρίς τούτο νά φαίνεται δτι ένο- 
χλεΐ τόν τεχνίτην47. Ή τοποθέτησις τού άναγλύφου έχει γίνει μέ άφετηρίαν τήν δεξιάν 
ώς πρός τόν θεατήν πλευράν καί έπειδή μετά τήν τοποθέτησιν τούτου ήτο άδύνατος ή 
μετάθεσίς του, ό τεχνίτης έπροτίμησε νά δώση έστω καί τμήμα τής τετάρτης μορφής

47. Ό τρόπος οΰτος τής άπεικονίσεως μέρους μόνον τών μορφών ή καί τμήματος ένός θέματος είναι 
συνήθης καί είς τήν λακωνικήν άγγειογραφίαν είδικώς είς τάς παραστάσεις τών κυλικών. Χαρακτηρι
στικόν δείγμα άπό τής άπόψεως αύτής είναι αύτό τής κύλικος τού Βερολίνου (Jdl 1901 πίν. 3), δπου μά
λιστα μία μορφή πολεμιστού έχει μέ τόν ίδιον τρόπον άπεικονισθή άποσπασματικώς. Διά ζφα άπεικο- 
νιζόμενα κατά μέρος πρβλ. τήν κύλικα τής Λειψίας Jdl 1901 σελ. 191 είκ. 1 ή αύτήν τού Μονάχου 
Sieveking-Hackl, Vasensammlung Miinchen 1912 πίν. 13, 383.
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διά νά μήν άφίση κενόν είς τήν έπιφάνειάν του48. Τοϋτο ίσως είναι μία άπόδειξις τοΰ 
ότι, διά τόν νέον άμφορέα δέν εΐχον διαγραφή προκαταβολικώς αί θέσεις είς τάς ό
ποιας θά έτίθεντο τά άνάγλυφα, ούτε θά είχε γίνει έκβάθυνσις είς τό σώμα τοΰ άγγείου 
διά τήν υποδοχήν των, πράγμα τό όποιον συνάγεται καί έξ άλλων στοιχείων. Ό τεχνί
της είργάσθη μέ περισσήν άφέλειαν καί πραγματικήν έλευθερίαν καί κατέφυγεν είς λύ
σεις τοϋ τύπου τοΰ Γορδίου Δεσμού, όταν άντιμετώπισεν δυσκολίας καί τοϋτο ίσως τιμή 
άκόμη περισσότερον τήν άξίαν τής προσφοράς του. Ό αύτοσχεδιασμός, ή έλευθερία 
είς τήν χρησιμοποίησιν τών έμπνεύσεων τής στιγμής, ή χαρά είς τήν έπεξεργασίαν τών 
λεπτομερειών διακρίνονται είς τήν τεχνικήν τού νέου άμφορέως, όπως καί είς τήν κό- 
σμησίν του.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΜΦΟΡΕΩΣ 

Σύνθεσις καί νόημα τής κοσμήσεως

'Ως κύριον χαρακτηριστικόν τής κοσμήσεως τών μετ’ άναγλύφου άμφορέων τής Σπάρ
της γενικώς καί τού νέου είδικώς, δύναται νά θεωρηθή ή έναλλαγή τών παραστατικών 
μέ τά διακοσμητικά στοιχεία καί ή κατά μίαν ώρισμένην έννοιαν σύνθεσίς των. Ή σύν
ταξις τών μορφών, τόσον είς τήν ζώνην τοϋ λαιμοϋ, όσον καί αύτήν τοϋ ώμου, είναι σα
φώς παρατακτική καί διηγηματική, δίδουσα τόν τύπον μιας συνεχοΰς πορείας κατά τήν 
όποιαν άνελίσσονται τά διάφορα θέματα, κατά μίαν, τρόπον τινά, χρονικήν άλληλου- 
χίαν. Είς τόν νέον άμφορέα, όπως καί είς αυτούς τών παλαιοτέρων όμάδων, δέν έχομεν 
τήν συγκέντρωσιν τών μορφών περί έν κέντρον ή έν κεντρικόν συνθετικόν σημεΐον, 
πράγμα τό όποιον δέν έπιτρέπεται καί άπό τό θέμα, οϋτε τήν άναγωγήν των είς ένα συν
θετικόν πυρήνα49.

Ή καθαρότης όμως καί ή έντασις τής παρατακτικής συνθέσεως μειώνεται άπό τήν 
καθ’ όμάδας συγκρότησιν τών παραστάσεων, ή όποια προσανατολίζεται είς τήν φέρου- 
σαν τά ζώα άνθρωπίνην μορφήν, είς τήν ζώνην τοΰ λαιμοϋ, καί δημιουργεί ένα μεικτόν 
συνθετικόν τύπον. Είναι προφανές, ότι διά τοϋ τρόπου αυτοϋ έπιχειρεΐται καί έπιτυγ- 
χάνεται ό συνδυασμός τής παρατακτικής καί τής κεντρικής συνθέσεως, ώστε ή κόσμη- 
σις νά όλοκληρώνη τήν τάσιν αύτοσυγκεντρώσεως, τήν όποίαν είσάγει τό σχήμα, καί 
νά τονίζη τήν έσωτερικήν ένότητα όλων τών χαρακτηριστικών τοΰ άμφορέως. Ό σχη
ματισμός όμάδων, άποτελουμένων άπό τρεις μορφάς (άνθρωπίνη μορφή μεταξύ δύο 
ζώων), καί ή ένταξίς των είς μίαν παρατακτικήν σύνταξιν, άποτελεϊ μίαν χαρακτη
ριστικήν προσπάθειαν τοϋ σπαρτιατικού έργαστηρίου νά φθάση είς μίαν νέαν ένό
τητα, άποτελοΰσαν πρόοδον έν σχέσει μέ αυτήν τών άλλων έργαστηρίων50. Αί μορ- 
φαί τοϋ λαιμοϋ (Σχεδ. 4 καί Πίν. 88, 90-92 καί 102α) έκκινοϋν μέ άφετηρίαν

48. Διά τό πρόβλημα τοΟ ποϋ ακριβώς οφείλεται αύτός ό λεγόμενος φόβος τοΟ κενοϋ, horror vacui, 
πρβλ. Μ. ’Ανδρόνικου, Horror Vacui ή Καλλιτεχνικός Λόγος, Α.Δ. 16 (1960) σελ. 55 κ.έ.

49. Διά τήν σόνθεσιν γενικώς πρβλ. G. Krahmer, Figur und Raum in der agyptischen und griechisch- 
archaischen Kunst, 28 Hallische Winckelmannsprogramm 1931 σελ. 7 κ.έ. και σελ. 30 κ.έ. έπίσης τάς 
παρατηρήσεις τοΰ Schweitzer, Zur Kunst der Antike I, 1963 σελ. 191 κ.έ.

50. Διά τήν σύνθεσιν είς τά μετ’ άναγλύφων άγγεΐα τών άλλων έργαστηρίων πρβλ. Schafer, Studien 
σπορηδόν, έπίσης Μ. Ervin, Α.Δ. 18 (1963) σελ. 71.
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τήν μίαν πλευράν καί άναπτύσσονται καθαρώς κινητικως πρός τήν άλλην, κατά τόν 
συνήθη προσθετικόν τρόπον τής άρχαϊκής περιόδου. Τό ειδικόν στοιχεΐον εις τήν 
περίπτωσιν τοΰ νέου άμφορέως είναι, ότι ή κίνησις αύτή άνακόπτεται διά τής όρ- 
γανώσεως των επί μέρους μορφών εις άντιθετικάς όμάδας. ’Από τής άπόψεως αυ
τής είναι σαφές, ότι έπιχειρεΐται ό συνδυασμός τής χαρακτηριστικής διά τήν ζφ- 
φόρον συνθέσεως, μέ τήν παράθεσιν τών μορφών, μέ αυτήν τής μετόπης, μέ τόν 
συγκεντρικόν χαρακτήρα καί τήν άντιθετικήν όμάδα. Διά τοϋ τρόπου αύτοϋ, έπιτυγ- 
χάνεται μία ύπέρβασις τοϋ περιωρισμένου χαρακτήρος τής μετόπης, διά τής παρεμβο
λής τοϋ διηγηματικοΰ τής ζφφόρου και διά τής δημιουργίας μιας μεγαλυτέρας ένότη- 
τος άλληλοσχετιζομένων μορφικών συστημάτων51. Είναι προφανές, ότι τό χαρακτηρι
στικόν αυτό τής συνθέσεως προέρχεται άπό τήνχρησιμοποίησιν εις τήν ζώνην τοϋλαι- 
μοΰ τοϋ άμφορέως, όμάδων άποτελουμένων άπό τρεις μορφάς καί προερχομένων άπό 
πρότυπα όργανούμενα είς τετράγωνον πλαίσιον, τά όποια έπαναλαμβάνονται διά νά 
καλόψουν μίαν ζφφόρον. Ό τύπος αυτός, τών διά τριών μορφών άποτελουμένων όμά
δων, εύρίσκεται ένωρίς είς τήν έλληνικήν τέχνην52 καί συνδέεται μέ τήν άντιθετικήν 
όργάνωσιν δύο έκατέρωθεν μορφών περί μίαν εύρισκομένην είς τόν μέσον τρίτην53. 
Τοιουτοτρόπως έχομεν μίαν συμμετρικήν σύνταξιν διά τάς μορφάς έκάστης όμάδος54, 
ή όποια όμως δέν περιορίζεται εις τήν άκινησίαν, όπως είναι φυσικόν διά τόν τύπον 
αυτόν τής συνθέσεως, άλλά έπεκτείνεται διά τής έπαναλήψεως είς τήν άπεικόνισιν μιας 
χρονικής πορείας. Χωρίς νά χρειάζεται νά συζητηθούν έδώ ιδιαιτέρως τά θέματα καί 
ή σημασία ή ή καταγωγή τών άντιθετικών καί έραλδικών συστημάτων εις τήν έλληνι
κήν τέχνην55, άρκεϊ νά σημειωθή ότι ό τεχνίτης τοϋ άμφορέως είς τήν ζώνην τοϋ λαιμοΰ 
έπιτυγχάνει μίαν ύπέρβασιν τοϋ καταναγκασμού τής αύστηρώς συμμετρικής διατάξεως, 
χωρίς νά υποτάσσεται καί είς τήν άναρχίαν τής κινήσεως τής ζφφόρου. Αυτό τό ό
ποιον κυρίως τονίζεται διά τής συνθέσεως, είναι μία καθαρώς ρυθμική όργάνωσις, ή 
όποια ευνοεί τόν διηγηματικόν χαρακτήρα τής παραστάσεως καί διευκολύνει τήν δρα-

51. Πρβλ. Matz, Geschichte d. gr. Kunst σελ. 332 - 3 καί διά τήν είς τάς μετόπας σύνθεσιν Η. Kahler, 
Das griechische Metopenbild, σελ. 34 κ.έ. έν σχέσει καί μέ τάς μετόπας τοΰ Θέρμου.

52. Matz, έ.ά. σελ. 494 κ.έ. Μ. Ervin, Α.Δ. 18 (1963) σελ. 72. Gotze, RM 53 (1938) σελ. 275 Ingeborg 
Scheibler, Die symmetrische Bildform in der friihgriechische Flachenkunst, 1960 σελ. 50 κ.έ.

53. Ή σύνταξις αύτή συνδέεται κυρίως μέ τόν εικονιστικόν τύπον τής Ποτνίας καί τοΟ Ποτνίου 
Θηρών περί τοΰ όποιου είδικώς είς τάς παραστάσεις τών μετ’ άναγλύφων άγγείων πρβλ. Schafer, Stu- 
dien σελ. 34 κ.έ. Είς τήν Σπάρτην έκτός αϋτοΟ είς τούς μεταγενεστέρους χρόνους παρουσιάζεται καί 
μέ τήν παράστασιν τών Διοσκούρων έκατέρωθεν τής'Ελένης Tod-Wace, Catalogue σελ. 113 καί σελ. 
158 άριθμ. 201, 202, 203 είκ. 38 καί 39. Πρβλ. καί Chapoutier, Les Dioscures au service d’une Deesse 
σπορηδόν.

54. Γενικώς διά τήν συμμετρικήν σύνθεσιν, πρβλ. D. Frey, Zum Problem der Symmetric in der bil- 
denden Kunst, Studium generate, Jg 2, Heft 4/5 Berlin 1949.

55. Πρβλ. Υπέρ τής άνατολικής καταγωγής Ε. Curtius, Ober Wappengebrauch und Wappenstil in 
griechischen Altertum, Abh. d. Kon. Akad. d. Wiss. Berlin 1874 σελ. 79 κ.έ. A. J511es, Antithetische 
Gruppe Jdl 1908 σελ. 83 κ.έ. Υπέρ τής έλληνικής Riegl, Stilfragen 1893 σελ. 33. Buschor, Beitrage zur 
Gesch. d. griechischen Textilkunst, σελ. 27 κ.έ. Kunze, Kretische Bronzereliefs σελ. 88 κ.έ. Περαιτέρω 
Matz, G. g. Kunst I, σελ. 59. Rumpf, Malerei und Zeichnung σελ. 20, Schweitzer, AM 43 (1918) σελ. 132. 
Curtius, Antike Kunst II, σελ. 100 καί συνοπτικήν παράθεσιν τών διαφόρων θέσεων είς τόν I. Scheibler 
(Die symmetrische Bildform σελ. 9 κ.έ.), ό όποιος δέχεται μίαν άνεξάρτητον τής άνατολικής καταγωγήν 
τών Wappenbilder.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:23:03 EEST - 3.236.241.27



192 ΧΡ. ΧΡΗΣΤΟΥ

στικότητα τοϋ συνόλου. Μάλιστα ή έπανάληψις των μορφών, όπως καί των ειδικών χα
ρακτηριστικών των είς άναλόγους θέσεις, όπως οί πόδες τών άνθρώπων, τά κινούμενα 
σώματα τών ζφων, ή στάσις τών χειρών μέ τά δόρατα, δεν δίδουν μόνον ένα ρυθμικόν 
τόνον είς τήν σύνθεσιν, άλλά καί μεταβάλλουν είς μίαν ζωντανήν είκόνα τό σύνολον. 
Θά ήδύνατο νά ύποτεθή, ότι ό τεχνίτης έπεδίωκε νά δώση είς τό σύνολον μίαν όργάνωσιν 
βασιζομένην είς ένα κεντρικόν άξονα, άν αί μορφαί τών μεταφερόντων τά ζφα ήσαν 
τρεις καί δέν διεσφζοντο τμήματα τής τετάρτης, άλλά τότε θά έπρεπε νά τονισθή ή νά 
διαφοροποιηθή ή μεσαία έκ τών τριών όμάδων, πράγμα τό όποιον δέν συμβαίνει. Είς 
τήν ουσίαν σκοπός του ήτο νά δώση τόν χαρακτήρα τής σκηνής, χωρίς νά παραμείνη 
δέσμιος τοϋ καθαρώς άντιθετικοϋ τύπου μέ τήν άκινησίαν του καί τόν περιορισμόν 
του. Τοϋτο τό έπιτυγχάνει, όχι διά τής κινήσεως, άλλά καί διά τής κατά διαφόρους τρό
πους άπεικονίσεως τών φερομένων ζφων. Ή κίνησις τών μορφών είς τήν ζώνην τοϋ 
λαιμοΰ άκολουθεϊ μίαν άπό τά άριστερά πρός τά δεξιά κατεύθυνσιν, είς αυτήν όμως άν- 
τιτίθεται ή κατ’ άντίθετον φοράν κατεύθυνσις τών άρμάτων καί τών πολεμιστών τής 
ζώνης τοϋ ώμου, μέ άποτέλεσμα συνάντησιν τών δύο τάσεων, μεγαλυτέραν ένότητα 
τών παραστάσεων καί ένταξίν των είς τό σχήμα τοϋ αγγείου. Ή κίνησις αύτή, τής μέν 
ζώνης τοϋ λαιμοΰ πρός τήν μίαν κατεύθυνσιν, τής δέ τοϋ ώμου πρός τήν άλλην, ή όποια 
θά ήδύνατο νά κληθή βουστροφηδόν σύνταξις τής άπεικονίσεως, παρουσιάζεται καί είς 
άλλας περιπτώσεις λακωνικών έργων56, όπως καί είς τά νησιωτικοβοιωτικά μετ’ άναγλύ- 
φων αγγεία57, ένώ είς τά κρητικά έχομεν τήν μονομερή τοιαύτην58 59 60. Ούσιαστικώς πρό
κειται περί τής συνθέσεως, ή όποια εύρίσκεται ώς πρός αύτό είς άντίθεσιν μέ αυτήν 
τών ύστερογεωμετρικών παραστάσεων, όπου αί διάφοροι ζφφόροι έχουν τήν αυτήν 
κατεύθυνσιν5β, όπως κατά τό πλεϊστον καί αί παραστάσεις τής άνατολικής τέχνης00. 
Ενδιαφέρον είναι νά ύπομνησθή, ότι κατά τοϋτο έπιστρέφουν τά λακωνικό, όπως καί 
τά άλλα άνάλογα παραδείγματα τής μεικτής κινήσεως είς τάς παραστάσεις τής γεωμε
τρικής τέχνης, όπου δέν επικρατεί κοινότης κατευθύνσεως. Μέ τήν έναλλαγήν πάντως 
αύτήν τής κατευθύνσεως έπιτυγχάνεται νά μειωθή τό βάρος τής παρατακτικής κοσμή- 
σεως τών δύο ζωνών καί νά τονισθή ή τάσις πρός ένότητα, ή όποια παρατηρεϊται καί 
μέ τήν καθ’ όμάδας σύνταξιν τών μορφών τοϋ λαιμοΰ. Ή κίνησις αύτή τών δύο ζωνών 
καθ’ έαυτήν ένισχύει καί τάς όριζοντίους τάσεις, αί όποΐαι, ώς έσημειώθη, παρουσιάζον
ται είς τό σχήμα τοϋ άμφορέως μέ τάς διαχωριστικάς τών εικονιστικών παραστάσεων 
διακοσμητικάς ταινίας. Τό άποτέλεσμα είναι, όχι μόνον ή συνεργασία τοϋ κόσμου τοϋ 
αγγείου μέ τό σχήμα άλλά καί ό πλουτισμός τών έκφραστικών δυνατοτήτων τοϋ συνό
λου. Παραλλήλως τά κάθετα στοιχεία ένισχύονται διά τής φοράς τών μορφών καί έρ
χονται νά έξισορροπήσουν καί νά ολοκληρώσουν τήν έντύπωσιν, τήν όποίαν έχομεν άπό 
τά άφηρημένα χαρακτηριστικά τοϋ σχήματος. Ή σωματικότης τοϋ άμφορέως ευρίσκει

56. Πρβλ. τό τεμάχιον άγγείου τής Λακωνικής II περιόδου τοϋ Μενελαΐου Orthia σελ. 79 είκ. 50β 
έπίσης Pfuhl, Malerei und Zeichnung είκ. 75.

57. Πρβλ. Hampe, Sagenbilder πίν. 36, Courby, Vases grecs a Reliefs πίν. 3 6,Matz, G. gr. Kunst I, 
σελ. 492 είκ. 251.

58. Schafer, Studien σελ. 27.
59. Matz, G. gr. K. I, σελ. 492.
60. Μερικά παραδείγματα παρά Matz, έ.ά. σελ. 536 σημ. 701
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μίαν έξαιρετικήν άνπστοιχίαν είς τά σώματα τών μεταφερόντων τά ζώα κυνηγών, οί 
όποιοι παρουσιάζουν τήν ιδίαν άκριβώς όργάνωσιν.

Ή κόσμησις τοΰ λαιμού είναι συνήθης είς τήν λακωνικήν άγγειογραφίαν61, όσον καί 
είς τήν μεταλλοτεχνίαν62 καί είδικώς είς τήν περίπτωσιν τών μετ’ άναγλύφων άμφορέων, 
διότι δχι μόνον είσάγει τά σχετιζόμενα μέ τήν χρήσιν τών άγγείων στοιχεία, αλλά καί 
γίνεται άφετηρία διά τήνόπέρβασιν τών τεκτονικών μέ τάόργανικά χαρακτηριστικά. Ή 
διαφορά κατευθύνσεως, ένώ φαινομενικώς δίδει τήν έντύπωσιν ότι διασπά τήν ενότητα 
τής συνθέσεως, ούσιαστικώς τήν ένισχύει, διότι έρχεται νά όλοκληρώση τήν ίδέαν 
τοΰ σχήματος καί νά έπιτύχη σύνθεσιν τών άντιθέσεων. Ταυτοχρόνως τονίζεται περισ
σότερον ό διηγηματικός καί είς χρονικήν διαδοχήν χαρακτήρ τής κοσμήσεως. Ίσως 
αύτή ή διαφορά κατευθύνσεων τών παραστάσεων είς τάς δύο ζώνας έχει, έκτος τών συν
θετικών, καί άλλους εσωτερικούς λόγους, είδικώς είς τούς άμφορεις τής Σπάρτης, συν- 
απτομένους μέ τήν ταφικήν χρησιμοποίησίν των, άλλά είς αύτό θά πρέπει νά έπανέλ- 
θωμεν. Μορφολογικώς δι’ αυτής άποφεύγεται ή έξωτερική καί μηχανική συγκρότησις 
τών άνατολικών έργων καί παρουσιάζεται μία νέα, μέ βάσιν τήν έσωτερικήν συγκέν- 
τρωσιν καί άφετηρίαν ένα έλεύθερον άνθρωποκεντρισμόν. Είς τήν ζώνην τοΰ λαιμού 
έπικρατοΰν τά ρυθμικώς έπαναλαμβανόμενα στοιχεία, ένφ είς αύτήν τοΰ ώμου μία πε
ρισσότερον ούδετέρα κίνησις, ή όποια διακόπτεται είς τό μέσον καί άντιστοιχεΐ μέ τήν 
καθ’ ομάδας σύνταξιν τής τοΰ λαιμού. ’Αλλά τήν βάσιν διά τήν άνάπτυξιν τών χαρα
κτηριστικών αυτών τήν άποτελεϊ ή ζώνη τής κοιλίας μέ τήν σαφώς διακοσμητικήν 
χροιάν καί τήν συγκέντρωσιν τών άντιθέσεων. Διότι έδώ μέ τήν χρησιμοποίησίν τών 
κλειστών κύκλων τών ροδάκων, οί όποιοι περιβάλλονται από φυτόμορφα, άλλά καί 
άφηρημένα πλαίσια, έπιτυγχάνεται μία έντύπωσις ήρεμίας καί πληρότητος. ’Από τής 
άπόψεως αύτής οί ρόδακες άποτελοϋν μίαν ύπέρβασιν όλων τών κινήσεων ή καλύτερον 
μίαν σύνθεσίν των είς μίαν αύστηράν ένότητα. Τήν εισαγωγήν είς τήν συγκέντρωσιν 
αύτήν άκόμη μας δίδουν τά γλωσσοειδή κοσμήματα τής βάσεως μέ τήν χαρακτηριστι
κήν λιτότητα καί τήν σαφήνειάν των, τά όποια διά τήν σύνθεσιν γίνονται υπαινιγμός. 
’Αναγνωρίζει κανείς, είς όλα τά στοιχεία άπό τά όποια διαπνέεται ή σύνθεσις, τό πνεύ
μα τής ένότητος καί τής συνεργασίας, τόσον τών διακοσμητικών, όσον καί τών λει
τουργικών δεδομένων τοΰ άγγείου. Διότι θά πρέπει νά παρατηρηθή, ότι σκοπός τοΰ δη
μιουργού δέν είναι άπλώς νά όλοκληρώση μίαν μορφικήν καί λειτουργικήν πρόθεσιν, 
άλλά νά έπιτύχη καί τήν άναφοράν τής κοσμήσεως καί τοΰ σχήματος είς τήν συγκεκρι- 
μένην χρήσιν τοΰ άμφορέως. Αί σκηναί έπομένως, τόσον αί εικονιστικοί, όσον καί αί 
διακοσμητικαί, επιδιώκουν νά παρουσιάσουν τήν ταφικήν χρήσιν του, άναφερόμεναι 
είς τήν ζωήν τοΰ νεκρού, είς τάς τελετάς τοΰ τάφου καί ίσως καί είς πεποιθήσεις πέ
ραν αύτοΰ. Είς τήν πρώτην καί πρωτεύουσαν σκηνήν τής ζώνης τοΰ λαιμού έχομεν σα

61. Πρβλ. τήν Λύκαιναν επίσης τής Λακωνικής II περιόδου (630 - 600) Orthia πίν. 7. ’Επίσης Orthia, 
σελ. 77 είκ. 48, a, e, y σελ. 87 είκ. 53, k,l,n. — Πρβλ. καί εΐκ. 61, 62, 63. Διά τούς μετ’ άναγλύφων αμφο
ρείς τής Σπάρτης έπαναλαμβάνεται, ότι παρουσιάζεται μέ τήν δευτέραν ομάδα, επικρατεί, είς τήν πρώτην 
φάσιν τής τρίτης καί τείνει πρός τήν μνημειακήν έξαρσιν είς τάς άλλας φάσεις της. Πρβλ. άνωτέρω.

62. Ώς τυπικόν δείγμα δύναται νά άναφερθή ό κρατήρ τοϋ Vix, ένφ καί τά υπάρχοντα άλλα χάλκι
να, τά προερχόμενα έκ τής κοσμήσεως άναλόγων άγγείων, άποδεικνύουν ότι δέν πρόκειται διά μεμο- 
νωμένην περίπτωσιν. Πρβλ. Rumpf, Charites, Festschrift Langlotz σελ. 130.

25
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φή άναφοράν εις τήν ζωήν του νεκροΰ έπΐ του τάφου έπί τοϋ όποιου έτίθετο ό άμφορεύς, 
ένφ είς τήν τοΟ ώμου μέ τήν πομπήν τών άρμάτων, τήν συσχέτισιν μέ τάς έπΐ τοΟ τάφου 
τελετάς, πρός τιμήν του, καί δέν άποκλείεται μέ τον ρόδακα τοΟ οποίου καί δι’ άλλας 
περιπτώσεις άναγνωρίζεται ή υποτίθεται συμβολικόν νόημα63, πεποιθήσεις σχετικός 
μέ άθανασίαν τοϋ νεκροΰ 64.

Διά τοϋ τρόπου αΰτοϋ ό κόσμος τοϋ άμφορέως καί ή ειδική σύνθεσις τών θεμάτων 
του, δέν άνάγεται εις ένα άφηρημένον ή τυπικόν διακοσμητικόν σχήμα, άλλα είς τήν 
προσπάθειαν τοϋ καλλιτέχνου νά συνδυάση εις μίαν ένότητα τήν ζωήν τοϋ νεκροΰ τάς 
έπί τοϋ τάφου του τελετάς καί ίσως καί κάτι πέραν αύτοΰ. Ή σειρά τών σκηνών είναι 
έκ τών άνω πρός τά κάτω, μέ τήν διήγησιν τών διαφόρων στιγμών ή τών κεντρικών 
χαρακτηριστικών τής ζωής του, τών τυπικών στοιχείων τής ταφής του, καί ίσως μιας 
αορίστου ιδέας έπιβιώσεως πέραν τοϋ θανάτου. ’Από τής πλευράς αυτής είναι σαφές, 
ότι διά τούς τεχνίτας τής Σπάρτης, ή ζώνη τοϋ λαιμοϋ έχει πρωταρχικήν σημασίαν 
καί έπ’ αυτής τοποθετείται ή κυρία παράστασις, τόσον κατά τό θεματικόν περιεχόμε- 
νον, όσον καί τήν καλλιτεχνικήν έπεξεργασίαν. Διά τοϋτο δύναται νά λεχθή, ότι ή ζώνη 
τοϋ λαιμοϋ κατέχει τήν αυτήν θέσιν μέ τό κύριον πεδίον τοϋ άττικοϋ έπιτυμβίου άναγλύ- 
φου65, τό όποιον άναφέρεται είς τον νεκρόν, ένώ ή δευτερεύουσα άποτελεϊ υπαινιγμόν 
διά σχέσεις ή πεποιθήσεις σχετιζομένας μέ αυτόν66. Διά τούς ταφικούς άμφορεΐς τής 
Σπάρτης ούδεμία δύναται νά υπάρξη άμφιβολία, ότι ή είκονογράφησις άκολουθεΐ 
τήν βασικήν αύτήν άρχήν, κυρίως άπό τής τρίτης όμάδος, ότε αντί τής άφηρημένης 
διακοσμήσεως τής πρώτης ή τής διά φανταστικών ζφων σχετιζομένων μέ τόν θάνατον 
καί τόν τάφον 67 κοσμήσεως, ή καί ζώων ευρισκομένων είς άναλόγους συσχετισμούς68 τής 
δευτέρας όμάδος, είς τήν τρίτην παρουσιάζονται σκηναί άναγόμεναι είς τήν ζωήν τοϋ

63. X. ΚαροΟζος, Jdl 1937 σελ. 184 κ.έ. Σ. Καρούζου, ’Αγγεία Άναγυροϋντος σελ. 106, πρβλ. καί 
κατωτέρω.

64. Πρβλ. κατωτέρω είς τήν άνάλυσιν τών ειδικών θεμάτων.
65. G. Μ. A. Richter, Archaic Attic Gravestones, 1944 καί The Archaic Gravestones of Attica, 1961 

σπορηδόν, έπίσης K. F. Johansen, The Attic Grave Reliefs of the Classical Period, 1951.
66. Τά σχετικά μέ τάς σχέσεις τών διαφόρων πεδίων τοϋ άττικοϋ άναγλύφου προβλήματα συζητοϋν- 

ται τώρα έν έκτάσει άπό τόν Μ. ’Ανδρόνικο, Horror Vacui ή Καλλιτεχνικός Λόγος, Α.Δ. 16 (1960) 
σελ. 46 - 59 καί είδικώς σελ. 48 - 49.

67. Ή παρουσία τής σφιγγός εις τά έπιτύμβια μνημεία δέν φαίνεται νά είναι τυχαία, όπως γενικώς 
τών φανταστικών ζώων, πρβλ. G. Karo, Zu den altgriechischen Fabelwesen, Strena Helbigiana 1900 σελ. 
146 κ.έ. Buschor, Die Musen des Jenseits σελ. 1 κ.έ. Langlotz, Corolla Curtius σελ. 60, Kunze, AM 
57 (1932) σελ. 124 κ.έ. C. Picard, Mon. Piot 40 (1944) σελ. 107 κ.έ. Πρβλ. καί Schefold, Orient, Hellas 
und Rom, σελ. 202.

68. Περισσότερον τοϋ λέοντος, ό όποιος τοποθετείται καί έπί τών τάφων, όπως καί είς σχετιζομέ- 
νας μέ τόν θάνατον παραστάσεις. Είς τήν όμηρικήν ποίησιν θεωρείται σύμβολον τής άνδρείας καί 
τοϋ θάρρους, Ίλ. II, 136. XII, 42. XV, 630. XX, 160. Όδ. 6, 130 άλλά παρουσιάζεται σχετιζόμενος καί 
μέ πολλάς θεότητας, όπως τόν ’Απόλλωνα, Κ. Kerenyi καί L. Μ. Lanckoroski, Der Mythos der Helle- 
nen σελ. 51 κ.έ. τήν Άρτεμιν ήδη είς τόν "Ομηρον Ίλ. XII, 21 καί 483 -4, καί διά τόν λέοντα είς τήν 
λατρείαν τής Άρτέμιδος τής ’Εφέσου, Θεόκριτος, 68, τήν ’Αφροδίτην RE, 1, 2 λέξις ’Αφροδίτη στή
λη 2731 κ.έ. 2767 μέ τήν "Ηραν Ρ. Leveque, BCH 73 (1949) σελ. 125 κ.έ., τήν Κυβέλην, Graillot, Le 
Culte de Cybele σπορηδόν. Ή σχέσις τοϋ λέοντος μέ τόν τάφον παρουσιάζεται κατά πολλούς τρόπους 
καί είς δλας τάς περιοχάς τοϋ έλληνικοϋ κόσμου, άλλά δέν είναι έδώ ή θέσις νά συζητηθή τό δλον 
ζήτημα.
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νεκροϋ. Χωρίς νά είναι βέβαιον, δτι τό αυτό είναι δυνατόν νά συμβαίνη καί δΓ όλα τά 
άλλα μετ’αναγλύφων άγγεΐα των άλλων έργαστηρίων69, διά τήν Σπάρτην καί ή κοινή 
πάντα σκηνή τής άρματοδρομίας εις τήν δευτερεύουσαν ζώνην τοϋ ώμου τών άγγείων 
δλων τών όμάδων, είναι μία περαιτέρω ένδειξις τούτου. Εις τήν περίπτωσιν αυτήν ή ένό- 
της τοϋ σχήματος ένισχύεται άπό τήν συνθετικήν ένότητα τών παραστάσεων διά νά 
όλοκληρώση τήν θεματικήν κοινότητα τοΰ συνόλου τής κοσμήσεως, τήν άναγομένην 
μόνον εις τήν χρήσιν τοΰ άμφορέως καί τήν συγκεκριμένην χρησιμοποίησίν του. Εις τήν 
περίπτωσιν τοΰ μεγάλου τεμαχίου τοϋ Ηρώου ή καί τά άλλα μικρότερα τεμάχια, τά όποια 
εις τήν ζώνην τοϋ λαιμοϋ άπεικονίζουν σκηνάς συγκρούσεων πολεμιστών, πρέπει νά 
άναγνωρισθή, δτι έχομεν τήν ιδίαν τάσιν. ΔΓ αύτών έπιδιώκεται νά έξαρθή τό κύριον 
περιεχόμενον τής ζωής, τοΰ εις τόν τάφον νεκροϋ καί νά δηλωθή τό πρωταρχικόν 
χαρακτηριστικόν της. Διότι άκόμη καί άν άναγνωρισθοϋν μυθικά πρόσωπα εις τάς 
σκηνάς αύτάς, αυτό δεν άποτελεϊ παρά μίαν άναφοράν εις τά κατορθώματα τοϋ νεκροϋ, 
ό όποιος κατά τά άνάλογα έργα δύναται νά συναγωνισθή τούς ήρωας ή καί τάς μυθικάς 
μορφάς. Ή σκηνή έπομένως τοϋ λαιμοϋ άποτελεϊ έπίσης έμμεσον άναφοράν εις τό πε
ριεχόμενον τής ζωής τοϋ νεκροϋ, έπί τοΰ τάφου τοϋ όποιου τοποθετείται ό άμφορεύς. 
Διά τήν παράστασιν τοΰ λαιμοϋ τοΰ νέου άμφορέως δύναται χωρίς δυσκολίαν νά λεχθή 
άπό τής άπόψεως αύτής, δτι έχομεν σκηνήν τής πραγματικής ζωής τοϋ νεκροϋ, ίσως 
τήν έκφράζουσαν περισσότερον τάς κυρίας του προτιμήσεις, τοϋτο δε άποδεικνύεται 
καί άπό τήν ειδικήν άνάλυσιν τών μορφών. Πρόκειται δηλαδή διά σκηνάς άπό τήν 
ζωήν ένός ή καί περισσοτέρων κυνηγών, έπιστρεφόντων άπό τό κυνήγιον καί τήν έν
νοιαν αυτήν έπιδιώκει νά έκφράση ό καλλιτέχνης μέ τήν παράστασιν, άκόμη καί άν 
άπεικονίζη μυθικάς μορφάς, πράγμα τό όποιον δπως θά δείξη ή άνάλυσις δέν συμβαί
νει εις τόν νέον άμφορέα. Ό νέος άμφορεύς μέ τήν παράστασιν τοΰ λαιμοϋ έρχεται νά 
διηγηθή έπεισόδια τής ζωής τοΰ εις τόν τάφον νεκροϋ καί τρόπον τινά νά τά διατηρή- 
ση καί μετά τόν θάνατόν του.

Ή παράστασις τοϋ ώμου, τυπική καί κοινή εις δλα τά άγγεΐα τοϋ λακωνικοϋ έργαστη- 
ρίου, περιορίζεται νά σημειώση εικόνας τών ταφικών τελετών ή σχετιζομένων μέ τήν 
ταφήν παραδόσεων, άκόμη καί άν δέν έλάμβανον χώραν κατά τήν έποχήν τοϋ νεκροϋ 
καί τής ταφής του (Σχεδ. 5 καί Π ίν. 94-99 καί 103).

Συνθετικώς, εις τήν μέ άτομικόν χαρακτήρα σκηνήν τοϋ λαιμοϋ, άκολουθεΐ ή μέ τυ
πικόν τοϋ ώμου καί χαμηλότερου άκόμη ή μέ διακοσμητικόν καί άφηρημένον περιε
χόμενον τής κοιλίας. Ή συνθετική άλληλουχία είναι σαφής καί δημιουργεί αύτομάτως 
τήν έντύπωσιν, δτι ύπάρχει καί ένότης περιεχομένου καί οί ρόδακες τής κοιλίας τοΰ 
άγγείου άνήκουν εις τόν αυτόν κύκλον τών περί νεκροϋ καί θανάτου πεποιθήσεων. 
Άπό τής πλευράς αύτής είναι εΰκολον νά κατανοηθή καί ή περίπτωσις τών άγγείων, 
τά όποια σφζονται εις μικρά τεμάχια καί έχουν άκόσμητον τόν λαιμόν, δπως καί πολλά 
τεμάχια μέ τάς ταινίας τοΰ σχοινοειδοΰς κοσμήματος. Προέρχονται άσφαλώς άπό 
άμφορεΐς πτωχών, δχι μόνον εις πλοϋτον, άλλά καί άτομικήν ιστορίαν ή προσωπικήν

69. Διά τήν άλληλοσυσχέτισιν τών σκηνών τών άγγείων τοΟ βοιωτικοΟ έργαστηρίου πρβλ. Cour- 
by, Vas. Gr. a Reliefs σελ. 72, ή προτίμησις σκηνών μέ μυθολογικόν ή ήρωϊκόν περιεχόμενον είς τά 
νησιωτικά ίσως άποβλέπη είς τόν αυτόν σκοπόν καί έχει άφετηρίαν μίαν πλέον ζωντανήν έπικήν 
παράδοσιν, έξηγουμένην καί άπό τήν έποχήν τών άγγείων τά όποια είναι παλαιότερα τών τής Σπάρτης.
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προβολήν, άνθρώπων, διά τούς όποίους δέν ήτο άπαραίτητος ή αναφορά είς τό περιε- 
χόμενον τής ζωής των.

"Οταν δέν ήδύναντο οί άπόγονοί των νά άναλάβουν τό βάρος τής δαπάνης τής κοσμή- 
σεως τοϋ λαιμού, ή δέν ύπήρχε τίποτα Ιδιαίτερον διά νά έξαρθή άπό τήν ζωήν των, μέ 
άποτέλεσμα τήν χρησιμοποίησιν μόνον τής τυπικής ζώνης τού ώμου (μέ τήν πομπήν τών 
άρμάτων), ή όποια άποτελοϋσε τήν σφραγίδα τής ταφικής χρήσεως τού άγγείου. Είς τό 
σημεΐον αύτό μάλιστα δέν θά ήτο ασκοπον νά σημειωθή ότι διά τήν Σπάρτην, άγνω
στον διά ποιον λόγον, ό άμφορεύς γενικώς, καί δ μετ’ άναγλύφων είδικώς, είναι άπο- 
κλειστικώς μέ τόν τάφον καί τόν νεκρόν συνδεόμενον άγγεΐον. Τούτο δέ άποδεικνύ- 
εται άπό μίαν άρνητικοΰ χαρακτήρος διαπίστωσιν. Τήν σχεδόν πλήρη άπουσίαν άμ- 
φορέων μετά γραπτής ή μή διακοσμήσεως, έκτος τών μετ’ άναγλύφων ταφικών, τόσον 
άπό τά ευρήματα τών ίερών τής Σπάρτης, όσον καί άπό τόν κύκλον τών έξαχθέντων 
κατά τούς άρχαίους χρόνους λακωνικών άγγείων70. Τούτο δέν φαίνεται νά είναι τυ- 
χαΐον καί θά πρέπει νά θεωρήται βέβαιον, ότι καί άν εύρεθοΰν τοιαΰτα έκτος τής Σπάρ
της μέ λακωνικά χαρακτηριστικά, άσφαλώς θά πρέπει νά είναι μιμήσεις καί όχι κατα
σκευής τών λακωνικών έργαστηρίων. Δέν δύναται πάντως νά ύπάρξη ούδέ ή ελάχιστη 
άμφιβολία, ότι ή άπουσία τού άμφορέως έκ τών προϊόντων τών λακωνικών έργαστη
ρίων, όφείλεται είς σοβαρούς λόγους καί αύτοί δέν δύνανται παρά νά είναι ό αύστηρός 
ταφικός προορισμός τών άμφορέων καί ό περιορισμός τής κατασκευής των, μόνον είς 
τούς μετ’ άναγλύφων άμφορεϊς, οί όποιοι, ώς έλέχθη, δέν ήτο εϋκολον νά έξαχθοΰν.

Επίσης είναι εΰκολον νά έννοηθή, διά ποιον λόγον αί άναφερόμεναι είδικώς είς τόν 
νεκρόν καί τήν ζωήν του παραστάσεις τού λαιμού τών μετ’ άναγλύφων άμφορέων πε
ριορίζονται είς έλάχιστα θέματα, μέ σκηνάς κυνηγών71, συγκρούσεις πολεμιστών72, μέ 
συγκεκριμένον ή καί μυθικόν χαρακτήρα73 ή μέ άναφερόμενα εις τόν τάφον καί τόν 
θάνατον ζώα74. Άναφέρονται καί έξαρτώνται σαφώς έκ τών πραγματικών προϋποθέ
σεων τής σπαρτιατικής ζωής, όπου αί κύριαι απασχολήσεις τών άνδρών φαίνεται ότι 
ήσαν τό κυνήγιον καί οί στρατιωτικοί άγώνες καί ίσως δέν είναι τυχαϊον καί τό γεγο
νός, ότι όσον κατερχόμεθα τόσον καί σαφέστερον έπικρατοΰν αί συγκρούσεις πολε
μιστών. Διότι, όσον δυνάμεθα νά κερδίσωμεν μίαν σαφή εικόνα διά τήν περίοδον αύ-

70. Είναι περίεργον ότι τοΟτο δέν έχει παρατηρηθώ, όσον τούλάχιστον γνωρίζω. Είς τά εύρήματα 
τής Όρθιας καί τών άλλων σπαρτιατικών ίερών όχι μόνον δέν έχουν εύρεθή άμφορεϊς, άλλά οϋτε 
είς όστρακα άναγνωρίζεται τό σχήμα' πρβλ. Orthia σελ. 112-113, έπίσης Buschor-Massow, Von Amy- 
klaion, AM 52 (1927) σελ. 49 - 58, BSA 13, σελ. 169 κ.έ. πρβλ. καί Lane, BSA 34 (1933 - 4) σελ. 122 - 
26. ’Ενδιαφέρει νά σημειωθή ότι οϋτε είς τόν έξαρτώμενον άπό τήν Σπάρτην Τάραντα δέν άναφέρε- 
ται, τουλάχιστον είς τά δημοσιευόμενα ύπό τής Ρ. Pelagatti, Ceramica laconica di museo di Taranto, 
Annuario 33 - 34 N.S. 17 - 18 (1955 - 56) σελ. 7 κ.έ. Τό σχήμα τοϋ άμφορέως δέν έμφανίζεται έπίσης 
οϋτε είς τά μικροσκοπικά άγγεία τών διαφόρων λακωνικών ίερών. Orthia σελ. 106, AM 52 (1927) 
σελ. 58. Έργον 1956 σελ. 100 κ.έ. 1960, σελ. 167 κ.έ.

71. Εκτός τοϋ νέου πλήρως σωζομένου άμφορέως φαίνεται ότι καί τεμάχιον ένός άλλου είχεν είς 
τήν ζώνην τοϋ λαιμοϋ κυνηγούς άνωτ. άριθμ. VIII καί Ισως καί άριθμ. XII.

72. Τά περισσότερα τεμάχια φαίνεται ότι δίδουν σκηνήν άνάλογον μέ τό μέγα τεμάχιον τοϋ Ηρώου.
73. Ίσως σκηνήν μέ μυθικόν ή ήρωϊκόν περιεχόμενον έχομεν είς τό τεμάχιον έκ τοϋ λαιμοϋ τοϋ 

άμφορέως άριθμ. XV κυρίως λόγοι τής διαφοράς κλίμακος μέ τήν όποιαν άποδίδονται οί σφζόμενοι 
πόδες δύο μορφών.

74. Σφίγγας, πτερωτόν Ιππον καί λέοντας.
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τήν τής σπαρτιατικής ιστορίας, φαίνεται αναμφίβολον, δτι προοδευτικώς έντείνεται ό 
προσανατολισμός τής ζωής πρός τόν πολεμιστήν. Δέν χρειάζεται νά μας άπασχολή- 
ση ιδιαιτέρως τό θέμα τής σχέσεως των παραστάσεων τοϋ λαιμοΰ μέ τήν ζωήν τοϋ νε
κρού, όταν, όπως εις τήν περίπτωσιν τού νέου άμφορέως, εύρίσκεται μεταξύ περισσο
τέρων τάφων, δηλαδή οικογενειακού κοιμητηρίου. ’Ασφαλώς άναφέρεται είς τάς κυρίας 
άπασχολήσεις τής οικογένειας ή τού άρχηγοΰ της. Δύσκολος, έπίσης, δέν είναι ή άπάντη- 
σις είς τό έρώτημα, πώς θά έγνώριζεν τό έργαστήριον τί θά ήθελεν ή οικογένεια τοϋ 
νεκροΰ νά έξάρη άπό τήν ζωήν του, διά νά τό άπεικονίση είς τήν ζώνην τοϋ λαιμοΰ. 
’Ασφαλώς είς τάς άποθήκας τών έργαστηρίων θά ύπήρχον σειραί άμφορέων μέ τά κύ
ρια θέματα τής σπαρτιατικής ζωής75 76, όπως θά ύπήρχον καί ήμιτελή μέ μόνην τήν πα- 
ράστασιν τής ζώνης τοϋ ώμου τήν τυπικήν διά τόν τάφον ή καί έντελώς άκοσμήτων, 
έκ τών όποιων θά ήτο εϋκολον νά έκλεγή ό κατάλληλος. 'Αλλως τε δι’ είδικάς περιπτώ
σεις δέν θά ήτο δύσκολον νά κατασκευασθοϋν καί άμφορεϊς μέ ειδικόν κόσμον, ή μέ 
αναφοράν είς θέματα, τά όποια θά έπεθύμει μία οικογένεια διά νά έξάρη τόν νεκρόν 
της. Οί βασικοί τύποι τοϋ άναγλύφου ύπήρχον είς τήν διάθεσιν τοϋ έργαστηρίου καί 
μέ μερικάς προσθήκας ή μεταβολάς θά ήτο δυνατόν νά ίκανοποιηθή ό πελάτης. Έπί
σης δέν άποκλείεται καί έκ τών προτέρων νά ήγοράζοντο τά ταφικά αυτά άγγεΐα καί 
νά έφυλάσσοντο είς τάς κατοικίας πλουσίων οικογενειών ή καί είς ιδιαιτέρας θέσεις 
τών ίερών, ύπόθεσις μή άφισταμένη, νομίζω, τής πραγματικότητος, ή όποια έξηγεΐ καί 
τήν άνεύρεσιν άναλόγων αγγείων τών άλλων έργαστηρίων78 καί έντός κατοικιών ή ίε
ρών. Πάντως είναι χαρακτηριστικόν, δτι αί προτιμήσεις τών σχετικών μέ τόν πόλεμον 
θεμάτων είς τήν ζώνην τοϋ λαιμοΰ, μποροϋν νά χαρακτηρισθοϋν ώς άντανακλάσεις 
τών συνθηκών τής πραγματικής σπαρτιατικής ζωής, ένώ δέν είναι βέβαιον δτι έχομεν 
σαφώς διακρινομένας σκηνάς μέ μυθολογικόν περιεχόμενον77.

Τό στοιχεΐον τό όποιον είς τήν κόσμησιν τοϋ λαιμοΰ τών άμφορέων τής Σπάρτης 
πρέπει ιδιαιτέρως νά τονισθή, είναι ή ειδική στροφή τοϋ έργαστηρίου είς τήν άπεικό- 
νισιν τής άνθρωπίνης μορφής καί τής άτομικής ζωής. Δι’ αυτής δέν έχομεν μόνον μίαν 
άφηρημένην πρόθεσιν, ή όποια ένδιαφέρεται νά άπομακρύνη τόν φυτικόν διακοσμητι- 
σμόν καί τήν διονυσιακήν έκστασιν, ή όποια ύπό τήν έπίδρασιν τών άνατολιζουσών 
τάσεων είχεν κατακλύσει τήν έλληνικήν τέχνην τοϋ 7ου αίώνος, κυρίως τής ’Αττικής 
καί τής Κορίνθου78, άλλα καί τήν προβολήν νέων σχέσεων τοϋ άνθρώπου μέ τόν κό

75. Τά θέματα αύτά κυνηγίου καί πολέμου εύρίσκονται καί είς τήν λακωνικήν αγγειογραφίαν, πρβλ. 
Lane, BSA 34 (1933- 34) σελ. 157, Shefton, BSA 1954 σελ. 301 κ.έ. Droop, JHS 30 (1910) σελ. 1 κ.έ.

76. Άπό συνοικισμούς Ροδιακά Kinch, Vroulia σελ. 103, 106. Κρητικά D. Levi, Annuario 10 - 12 
(1927-29) σελ. 58 κ.έ. Demargne-Effenterre, BCH 61 (1937) σελ. 19 κ.έ. άπό ιερά κυρίως οί Τηνια- 
κοί, Ν. Κοντολέων ΠΑΕ 1952 σελ. 531 κ.έ. καί ’Αφιέρωμα είς Κ. Άμαντον σελ. 435 κ.έ. Ό πίθος 
τής Μυκόνου Α.Δ. 18 (1963) σελ. 38 όμως, φαίνεται δτι είχε χρησιμοποιηθή ώς τάφος, είχε φθάσει 
είς τήν χρήσιν διά τήν όποιαν προωρίζετο.

77. Ισως καί είς τήν σύγκρουσιν τών πολεμιστών τοΟ άμφορέως τοΟ 'Ηρώου νά ύπόκειται σκηνή 
μέ μυθολογικόν περιεχόμενον, άλλά άκόμη καί τό γεγονός δτι δέν διαφαίνεται είναι χαρακτηριστι
κόν τής νέας κατευθύνσεως.

78. Διά τήν ύπέρβασιν τών άνατολιζουσών τάσεων έν σχέσει μέ τόν άμφορέα τοΰ Νέσσου, πρβλ. 
Σ. Καρούζου, ’Αγγεία ΆναγυροΟντος σελ. 135 - 136· γενικώς περί αυτής Buschor, Griechische Vasen- 
malerei σελ. 84 κ.έ., Matz, G. gr. Κ. I σελ. 299 κ.έ.
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σμον καί νέων πεποιθήσεών του περί τοϋ θανάτου καί τής ζωής79. Ή σύνθεσις έπομέ- 
νως των παραστάσεων καί ή συσχέτισίς των όδηγοΰν εις τήν άναγνώρισιν τής παρου
σίας των αύτών χαρακτηριστικών, τά όποια μας έδωσε καί τό σχήμα. Έχομεν καί είς 
αύτά μίαν προσπάθειαν, ή όποια άποτελεΐ χαρακτηριστικήν στροφήν τής σπαρτιατι
κής τέχνης κατά τοϋτο, ομόλογον μέ αυτήν καί άλλων περιοχών τοϋ έλληνικοϋ κόσμου, 
ή όποια είσάγεται μέ τήν έπικράτησιν τής άνθρωπίνης μορφής είς τά φυτικά ή φαντα
στικά θέματα, τών πλαστικών είς τά γραφικά χαρακτηριστικά, τοϋ συγκεκριμένου είς 
τό άφηρημένον καί τοϋ λόγου είς τόν μϋθον80. Τά διακοσμητικά στοιχεία άπωθοϋνται 
όλα συνεχώς πρός τάς δευτερευούσας καί ύπηρετικάς θέσεις, όπως καί τά μυθικά καί 
σχηματοποιημένα θέματα, περιορίζονται είς τό νά παρουσιάσουν καί τονίσουν τάς λει
τουργικός συνδέσεις τοϋ σχήματος ή τάς μεταβάσεις άπό τής μιας είς τήν άλλην ζώ
νην. Ό τρόπος αυτός τής κοσμήσεως, ό όποιος προχωρεί είς μίαν έξειδίκευσιν τών δι’ 
είδικάς θέσεις προοριζομένων θεμάτων, έπιτυγχάνει νά φέρη πέραν τής εξωτερικής συν- 
δέσεως είς μίαν ένότητα διακοσμήσεως καί περιεχομένου. Ό κόσμος τοϋ άμφορέως 
άποδεικνύει, μέ τήν κυριαρχίαν τής άνθρωπίνης μορφής, τήν πορείαν πρός τήν άνά- 
πτυξιν τής προσωπικότητος, τήν τάσιν πρός τήν συνειδητοποίησιν τής άτομικής ζωής 
καί τήν θέλησιν πρός άντίθεσιν είς τήν κυριαρχίαν τών δυνάμεων τής μοίρας.

Αί παραστάσεις τοϋ λαιμοϋ, είς τό σύνολόν των παρά τήν φαινομενικήν άντίθεσίν 
των μέ τάς έντάσεις τοϋ σχήματος, συνεργάζονται μέ αύτό είς μίαν σύνθεσιν τών άντι- 
θέσεων. Είς τό κλειστόν καί συγκεντρωμένον σχήμα τοϋ άμφορέως μέ τήν διαφαινο- 
μένην έντασιν καί τάς συγκεντρικάς μεταβάσεις άπό τοϋ ένός τμήματος είς τό άλλο, 
αί παραστάσεις μέ τήν κίνησίν των καί τάς διαδοχικός σκηνάς των παρουσιάζουν τάς 
έκτατικάς διαθέσεις. Μέ τήν βουστροφηδόν συγκρότησιν τών διαφόρων ζωνών καί τήν 
περί τόν κυλινδρικόν λαιμόν κίνησιν, ή φαινομενική άντίθεσις όχι μόνον χάνει τήν 
βαρύτητά της, άλλά καταλήγει είς μίαν άνωτέρου έπιπέδου ένότητα. Ή άπεικόνισις 
μιας γνωστής σκηνής είς τήν έξωτερικήν της πορείαν καί τήν χρονικήν της άλληλου- 
χίαν, ή όποια τονίζεται μέ τήν χρησιμοποίησιν τής έπαναλήψεως, τών διαφόρων λε
πτομερειών καί τών δευτερευόντων χαρακτηριστικών της ολοκληρώνει τάς προθέσεις 
τοϋ τεχνίτου. Ή ζωή παρουσιάζεται έδώ, όχι ώς άφηρημένη γενικότης ή μυθική άνα- 
φορά, άλλά είς μίαν συνάρτησιν συγκεκριμένων στιγμών, ώς καθαρώς άνθρωπίνη ύ- 
πόθεσις. Ό άνθρωπος ώς πρόσωπον, είς τήν άτομικότητά του, ώς κυνηγός ή πολεμι
στής διηγείται τήν ζωήν του, ή όποια διά τοϋ τρόπου αύτοΰ λαμβάνει ύπερχρονικόν 
χαρακτήρα. 'Η κόσμησις έπιδιώκει καί έπιτυγχάνει νά έκφράση διά τοϋ άτομικοϋ τό 
καθολικόν. Ό κυνηγός, άπό τής άπόψεως αυτής είναι, διά τόν άρχαϊον θεατήν, είς τήν 
συγκεκριμένην άπεικόνισίν του είς τό ταφικόν άγγεϊον τό όποιον τόν συνοδεύει, ή συμ- 
πύκνωσις μιας όλοκλήρου ζωής. Είς τήν εικόνα τοϋ έπιστρέφοντος μέ τά φονευθέντα 
ζώα, ό άρχαϊος θεατής άνεκάλει είς τήν μνήμην του, δλην τήν ζωήν τοϋ νεκροϋ. Διά

79. Langlotz, Dionysos, Antike 1932 σελ. 170 κ.έ.
80. Πρβλ. τό βασικόν έργον τοϋ W. Nestle, Von Mythos zum Logos2 1942, έπίσης τοϋ ίδιου Grie- 

chische Geistesgeschichte 1944 σελ. 40 κ.έ. Διά τήν Σπάρτην τοϋ 7ου αίώνος καί O.W.Von Vacano, 
Im Zeichen der Sphinx σελ. 140 κ.έ. καί γενικώς T.W. Webster, Art and Literature 700 - 530, σελ. 24 
κ.έ. Max Polenz, Der hellenische Mensch σελ. 9 κ.έ. καί έπίσης τήν θεμελιακήν καί μέ νέας άπόψεις 
καί πνοήν έργασίαν τοϋ Β. Snell, Die Entdeckung des Geistes2 σελ. 15 κ.έ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:23:03 EEST - 3.236.241.27



ΛΑΚΩΝΙΚΟΙ ΜΕΤ’ ΑΝΑΓΛΥΦΩΝ ΑΜΦΟΡΕΙΣ 199

τοΰ τρόπου αύτοΟ ό κόσμος τοΰ άμφορέως δέν παρουσίαζε μόνον τά χρονικώς περιο
ρισμένα όρια τά όποια δίδονται εις τάς παραστάσεις, άλλα τήν συμπύκνωσιν μιας όλο- 
κλήρου ζωής εις μίαν βασικήν σκηνήν. Έδιδε διά τοΟ μερικού τό γενικόν, τοΰ ειδικού 
τό καθολικόν, τοϋ έπεισοδιακοϋ τήν όλότητα. Αί παραστάσεις τοϋ άμφορέως ήσαν 
λόγος περί τοΰ νεκροϋ.

Ή παράστασις τής ζώνης τοϋ λαιμοΰ

Είς τόν λαιμόν, τήν κυρίαν πρός κόσμησιν έπιφάνειαν τοΰ άμφορέως (Σχεδ. 4 καί 
Π ί ν. 88 καί 90-92), έχομεν τήν παράστασιν τριών άνδρών μεταφερόντων ζώα καί τόν 
πόδα καί ένα τών ζώων ένός τετάρτου, μίαν εικόνα τής ζωής έν κινήσει81. Μία σειρά 
μορφών ή πιθανώτερον ή έπανάληψις τής αύτής άνδρικής μορφής, ένός έπιστρέφοντος 
έκ τοΰ κυνηγίου καί μεταφέροντος τά θηρευθέντα ζώα κυνηγοΰ, είναι τό θέμα τής παρα- 
στάσεως82. Ή έπανάληψις τής αύτής μορφής, έκτος άλλων λόγων, επιδιώκει νά καλύψη 
όλον τό πλάτος τής πρός διακόσμησιν έπιφανείας μέ τό αυτό θέμα καί συνθετικώς νά 
τονίση τά ρυθμικά στοιχεία καί τήν κίνησιν τής παραστάσεως83. Ότι είς τήν μορφήν 
τοΰ μεταφέροντος τά ζώα έχομεν κυνηγόν μένει νά συζητηθή, άλλά είναι βέβαιον ότι 
τό θέμα τοΰ κυνηγοΰ είναι σύνηθες καί είς τήν άρχαϊκήν λακωνικήν άγγειογραφίαν, 
όπου εύρίσκεται ιδιαιτέρως μεταξύ τών έργων ένός άγγειογράφου, κληθέντος διά τοΰτο, 
ζωγράφου τοΰ κυνηγίου84. ’Ακόμη καί τό θέμα τής έπιστρεφούσης καί μάλιστα μέ τά 
ζώα κατ’ άνάλογον τρόπον φερόμενα, άνδρικής μορφής, προφανώς κυνηγοΰ, δέν είναι 
άγνωστον85 είς μίαν μάλιστα περίπτωσιν έχομεν μεταφοράν τοΰ κάπρου86, όπως καί είς 
τόν μετ’ άναγλύφων άμφορέα, είς τήν άλλην δέ πτηνών87. Μάς είναι άλλωστε γνωστόν 
ότι τό κυνήγιον ήτο μία τών κυριωτέρων άπασχολήσεων τών άνδρών είς τήν Σπάρτην88 
καί τοΰτο έξηγεϊ κατά τήν παρατήρησιν τοΰ Lane89 καί τήν ιδιαιτέραν προτίμησιν τής

81. Κατ’άνάλογον τρόπον άπεικονίζονται έν κινήσει οΐ μεταφέροντες τόν νεκρόν συνάδελφόν των 
πολεμισταί είς τήν λακωνικήν κύλικα τοΟ Βερολίνου, όπου αί δύο άκραΐαι μορφαΐ είναι έπίσης άπο- 
σπασματικώς άπεικονισμέναι, Pfuhl, Malerei είκ. 199. Buschor, Griechische Vasenmalerei σελ. 117 
είκ. 85.

82. Φαίνεται πιθανώτερον νά πρόκειται περί ένός κυνηγοΰ έπαναλαμβανομένου, παρά περί περισ
σοτέρων. ’Εκτός τών τεχνικών λόγων ίσως ή έπανάληψις τής μορφής θέλει νά δείξη τήν πολλαπλότη
τα τών ζφων, τά όποια ό κυνηγός έθήρευεν καί νά ένισχύση τήν έντύπωσιν.

83. Μέ τόν αυτόν τρόπον τονίζονται τά ρυθμικά στοιχεία καί είς τούς μέ τόν νεκρόν σύντροφόν των 
πολεμιστάς τής κύλικος τοΰ Βερολίνου. Pfuhl, Malerei 199. Buschor, Gr. Vasenmalerei, 117, 85.

84. Lane, BSA 34 (1933-34) σελ. 157 κ.έ. Shefton, Three Laconian Vase Painters, BSA 1954 
σελ. 301 κ.έ.

85. Lane, BSA 34 (1933-4) σελ. 158.
86. Εύαγγελίδη, Έπιτύμβιον X. Τσούντα σελ. 513 σημ. 27.
87. Τμήμα κύλικος τοϋ Ashmolean Museum, Droop, JHS 1910 σελ. 12 είκ. 4, Lane, BSA 34 (1933 - 

4) σελ. 158. Κυνηγός μεταφέρων διά ξύλου κρεμασμένα πτηνά εύρέθη καί τό 1963 είς τό ψηφιδωτόν 
τοΰ κήπου τής παλαιάς οικίας Σινακίδη, άτυχώς είς άποσπασματικήν κατάστασιν. ’Ενδιαφέρον έχει 
ή περίπτωσις αΰτη κυρίως διότι τό θέμα αύτό εύρίσκεται είς τήν Σπάρτην καί είς μίαν τόσον δψιμον 
περίοδον, διότι τό ψηφιδωτόν άνήκει είς τόν 3ον μ.Χ, αιώνα, ή ίσως καί άργότερον.

88. Πρβλ. Ξενοφ. Κυνηγετικός X.
89. Lane, BSA 34 (1933 - 4) σελ. 157.
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λακωνικής άγγειογραφίας είς τήν άπόδοσιν των σχετικών μέ αύτό θεμάτων. Εκτός 
τής άγγειογραφίας, ίσως καί είς άλλας περιπτώσεις νά εχωμεν σκηνάς κυνηγίου, δπως είς 
τό πεσσοειδές κιονόκρανον των Άμυκλών90 τό όποιον θεωρείται δτι άπεικονίζει τήν 
καταδίωξιν τής Κερυνίτιδος έλάφου ύπό τοϋ Ήρακλέους, ένφ πρόκειται μάλλον περί 
σκηνής κυνηγίου, ή όποια ομοιάζει καί μέ τό τεμάχιον άριθμ. VIII (Π ί ν. 83γ)91.

Τό πρώτον πρόβλημα τό όποιον θέτει ως σύνολον ή παράστασις τών μορφών τοϋ 
λαιμού, είναι αν πρόκειται περί συγκεκριμένων κυνηγών σχετιζομένων μέ τον νεκρόν 
ή τούς νεκρούς τών τάφων, ή μήπως έχομεν τήν άπεικόνισιν μυθικών ή άλλων ήρωϊ- 
κών μορφών, αί όποΐαι δχι άμέσως, άλλά εμμέσως, άναφέρονται είς αυτούς καί δύνανται 
νά άναγνωρισθοϋν. Τοϋτο μάλιστα ένισχύεται έκ τής έπαναλήψεως τών μορφών, ή ό
ποια έπιτρέπει περισσοτέρους συνδυασμούς διά τήν ταύτισίν των. Διότι αν ό χώρος 
έδέχετο μόνον δύο μορφάς μεταφερούσας ζώα, θά ήτο εΰκολον νά ύποτεθή δτι έχομεν 
τήν τόσον διαδεδομένην είς τήν λακωνικήν τέχνην άπεικόνισιν τών Διοσκούρων92, ή 
άν εΐχομεν τέσσαρας, πάλιν κάτι άνάλογον, δηλαδή τήν έπιστροφήν των, άπό δύο διαδο
χικά κυνήγια. Οί Διόσκουροι ώς κυνηγοί καί μάλιστα είς τό κυνήγιον τοϋ Καλυδωνίου 
Κάπρου93 μας έχουν παραδοθή καί τοϋτο θά διηυκόλυνε τήν σύνδεσιν. Μία τοιαύτη 
έρμηνεία τών μορφών τοϋ νέου άμφορέως δμως, αποκλείεται, άπό τόν άριθμόν τών άπει- 
κονιζομένων, διότι ή τμηματική παράθεσις τής τετάρτης, άποδεικνύει, δτι δέν εΐχεν 
σημασίαν διά τόν τεχνίτην ό άριθμός τών μορφών, άλλά τό συνολικόν περιεχόμενον 
τής σκηνής, χωρίς ειδικήν άναφοράν είς εν μυθικόν συγκεκριμένον πρότυπον, δπως αύ
τό τών Διοσκούρων. Επίσης μίαν άλλην δυνατότητα συνδέσεως μας δίδει ό εικονιστι
κός τύπος τοϋ Ποτνίου Θηρών, τής παραλλήλου πρός τήν Πότνιαν Θηρών άνδρικής 
μορφής τής δαμαζούσης τά θηρία, τόν όποιον έχομεν κυρίως είς τάς έξ έλεφαντοστοϋ 
παραστάσεις τοϋ ίεροΰ τής Όρθιας είς τήν Σπάρτην94, ό όποιος είς τούς άνατολικούς 
πολιτισμούς θεωρείται προστάτης τής οικιακής άγέλης καί άπεικονίζεται είς πλήθος 
έργων95. Καί ή πιθανότης αύτή δμως άποκλείεται διότι τά μεταφερόμενα είς τήν παρά-

90. Tod-Wace, Catalogue σελ. 198 άριθμ. 654 εΐκ. 71, Jdl 1908 σελ. 209 είκ. 54. Είναι ασφαλώς τοϋ 
τελευταίου τετάρτου τοϋ 6ου αίώνος καί δέν φαίνεται νά άνήκη είς τά προερχόμενα έκ τοϋ Άμυκλαίου 
Θρόνου λείψανα, διότι άν καί ή εργασία του παρουσιάζεται ιωνικής έμπνεύσεως, τό ύλικόν του είναι 
διάφορον τών άλλων διασιρζομένων έκ τοϋ Άμυκλαίου τμημάτων. Άπό τής άπόψεως αυτής είναι πι- 
θανώτερον νά εχωμεν ίσως μίαν είδικώς διασκευασθεΐσαν άναθημάτικήν στήλην μέ τήν εικόνα ένός 
κυνηγοϋ.

91. Αί δύο μορφαί έχουν μεγάλον άνοιγμα τών ποδών, άνάλογον άνύψωσιν τής πτέρνας, όμοιον 
σχετικώς άνόργανον σχηματισμόν τοϋ ποδός, τό ζφον πάντως όσον δύναται νά διακριθή είς τό τεμά
χιον τοϋ άμφορέως είναι διάφορον διότι ή βραχεία ουρά χαρακτηρίζει τό ζφον τοϋ λίθινου άναγλύ- 
φου, ένφ τό πήλινον φέρει μακράν έπομένως είς τό πρώτον έχομεν έλαφον καί είς τό δεύτερον κύνα.

92. Παραστάσεις τών Διοσκούρων έχομεν πλήθος είς τήν λακωνικήν τέχνην τόσον τοϋ λίθινου 
άναγλύφου όσον καί τοϋ όλογλύφου. Τά άνάγλυφα παρουσιάζονται ήδη άπό τών άρχών τοϋ 6ου αίώ
νος' πρβλ. έπ’ αΰτοϋ καί μέ τήν ευκαιρίαν τής άνευρέσεως ένός νέου, Χρ. Χρήστου, Αρχαϊκόν Άνά- 
γλυφον Διοσκούρων έκ Σπάρτης ΑΕ 1955 σελ. 91 -113 έπίσης Tod-Wace, Catalogue σελ. 113 -114.

93. Οί Διόσκουροι ώς κυνηγοί κατά τήν Θήραν τοϋ Καλυδωνίου Κάπρου είκονίζονται είς τόν περί- 
φημον κρατήρα Francois τής Φλωρεντίας, Buschor, Gr. Vasenmalerei 125 εΐκ. 90, Furtwangler-Reich- 
hold, Griechische Vasenmalerei πίν. 3, 10.

94. Orthia πίν. 99, 1 Πότνιος Θηρών κρατών πτηνά, πίν. 105 μέ φανταστικά ζφα. ’Επί τοϋ θέματος 
τοϋ Ποτνίου Θηρών είναι ύπό έκδοσιν διατριβή τοϋ Πανεπιστημίου τής Βόννης τής δίδος Ute Lux.

95. A. Moortgat, Tammuz 1949 σελ. 9 κ.έ. E. Unger, Sumerische und Akkadische Kunst. σελ. 31.
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στάσιν τοΟ άμφορέως ζφα, είναι νεκρά, πράγμα τό όποιον δέν συμβαίνει εις τήν περί- 
πτωσιν του τύπου αύτοϋ, καί μεταφέρονται διά ξύλου, όπως είς ούδεμίαν άλλην παρά- 
στασιν τοΟ Ποτνίου Θηρών. Επίσης, ώς μία άλλη δυνατότης θά ήδύνατο νά θεωρηθή 
ή σύνδεσις τών μορφών τοϋ άμφορέως μέ τον Ήρακλέα, τόν γενάρχην τών Δωριέων μέ 
τήν παράστασιν, άπεικονίζουσαν τήν έπιστροφήν του έκ τών διαφόρων άθλων του καί 
μάλιστα πελοποννησιακών, όπως τού λέοντος τής Νεμέας, τού Έρυμανθίου κάπρου 
καί τής Κερυνίτιδος έλάφου, διά τά τρία έκ τών μεταφερομένων ζφων, ένώ διά τό τέταρ
τον, τόν αίγαγρον, έχομεν καί ειδικήν σχέσιν: Ό Ηρακλής εις τήν Σπάρτην συνδέεται 
διά τής αίγός μέ τήν "Ηραν, διότι κατά τόν Παυσανίαν (III, 15, 9) Μόνους δέ 'Ελλήνων 
Λακεδαιμονίους καΟέστηκεν "Ηραν έπονομάζειν αίγοφάγον καί αίγας τή Οεω θνειν. 
Ήρακλέα δέ λέγουσιν ίδρύσασθαι τό ιερόν καί αίγα θνσαι πρώτον96. Παραδείγματα άπ- 
εικονίσεων μυθικών θεμάτων, όπως καί άθλων τοϋ Ήρακλέους, δέν έλλείπουν είς τήν 
λακωνικήν τέχνην97, ώστε νά άποκλείεται έκ τών προτέρων ό συσχετισμός. Ή δυσκο
λία καί είς τήν περίπτωσιν αύτήν είναι, ότι δέν μεταφέρονται ταυτοχρόνως καί διά ξύ
λων τά ζώα είς τούς άθλους τοϋ Ήρακλέους, άφοϋ δέν είναι καί ταυτόχρονος ή έκτέ- 
λεσίς των. Τό θέμα πάντως τής μεταφερούσης τά ζώα έπΐ ξύλου μορφής συνδέεται τυ- 
πολογικώς μέ μίαν γνωστήν παράστασιν τοϋ Ήρακλέους, τής μεταφοράς τών Κερκό- 
πων, τής όποιας ώς τυπικόν παράδειγμα έκ τής μεγάλης τέχνης δύνανται νά θεωρηθούν 
αί μετόπαι τοϋ ναοϋ C τοϋ Σελινοϋντος98 99 100 καί τοϋ θησαυρού τοϋ Ηραίου είς τήν έκ- 
βολήν τοϋ Sele’Εννοείται ότι ό τύπος αυτός τοϋ μεταφέροντος διά ξύλου τούς Κέρ- 
κοπας Ήρακλέους είναι έξαιρετικώς διαδεδομένος τόσον είς τήν άγγειογραφίαν 10°, 
όσον καί τήν μεταλλοτεχνίαν101, κατά τόν Furtwangler δέ102 ή μελανόμορφος άγγειο- 
γραφία τόν παραλαμβάνει από τούς κορινθιακούς πίνακας τοϋ 7ου αίώνος. Ό τύπος 
αύτός πλουτίζεται είς τήν έξέλιξίν του καί παρουσιάζει άλλοτε νέον καί άλλοτε ήλικι- 
ωμένον τόν ηρώα103 μέ τούς κρεμάμενους έκ τών ποδών Κέρκοπας, άλλοτε είκονιζομέ- 
νους ώς νάνους, άλλοτε είς τήν αύτήν κλίμακα μέ τόν Ήρακλέα104.

Παρά τήν τυπολογικήν συγγένειαν τήν όποιαν δεικνύει, εϊδικώς ώς πρός τήν μετα
φοράν διά ξύλου τών ζφων, μέ τήν μεταφοράν τών Κερκόπων, ό τύπος τών μορφών 
τοϋ άμφορέως τής Σπάρτης δέν φαίνεται ότι έξαρτάται άπό τοΰτον, ώστε νά θεωρηθή 
ώς συνδεόμενος μέ τόν Ήρακλέα. Διότι πολύ πλησιέστερόν του, εύρίσκεται μία οίκο-

96. Είς τήν Σπάρτην εύρίσκομεν καί μίαν λατρείαν τής Άρτέμιδος Αίγιναίας, Παυσ. III, 14, 2, ή 
οποία όρθώς συσχετίζεται υπό τοΟ Wide, Lakonische Kulte σελ. 108, μέ τάς πρός τιμήν της θυσιαζομέ- 
νας αίγας. Διά τάς θυσίας αιγών γενικώς πρβλ., καί Preller, Griechische Mythologie4 I, σελ. 302 σημ. 4.

97. Lane, BSA 34 (1933-4) σελ. 162 κ.έ. Shefton, BSA 1954 σελ. 301. Pelagatti, Annuario, 1955 - 56 
σελ. 43 είκ. 42, Brommer, Herakles πίν. 4. Jdl 52 (1937) AA 52 (1937) σελ. 158 είκ. 17.

98. Winter, Kunstg. in Bildem 199 είκ. 5, Bendorf, Die Metopen von Selinunt 46. Langlotz-Hirmer, 
Die Kunst der Westgriechen, 1963 πίν. 14.

99. P. Zancani-Montuoro καί U. Zanotti-Bianco, Heraion alia foce del Sele, II, Primo Tesauro 
1954 πίν. 97-98. Langlotz-Hirmer, Die Kunst d. Westgriechen πίν. 11.

100. Τά παλαιότερα παραδείγματα τά έχει συγκεντρώσει ό Bendorf, Die Metopen von Selinunt σελ. 
46 κ.έ. Πρβλ. Furtwangler, Roschers Lexicon, I στήλ. 2214, 2232, έπίσης Antike Gemmen, XIX, 3

101. Kunze, Neue Meisterwerke aus Olympia, 1948 πίν. 45 καί Archaische Schildbander, σελ. 117 κ.έ.
102. Roschers, Lexicon J, 2214.
103. Πρβλ. RE, II, I, (1921) στήλ. 309- 310.
104. Ashmolean Museum άριθ. 249, Gardner, Mus. Oxford. 17, πίν. 8.
26
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γένεια έργων τά όποια συνάπτονταί άμέσως μέ τό θέμα του, χωρίς μάλιστα νά άναγνω- 
ρίζεται διά τά περισσότερα σαφής μυθολογική συσχέτισις. Τό σπουδαιότερον καί στε- 
νότερον συνδεόμενον μετά των μορφών μας έργον, είναι ή γνωστή μετόπη τοΰ κυνηγοΟ 
τοΰ Θέρμου105, ή όποια έπίσης δέν έχει συνδεθή έπαρκώς μέ κανένα συγκεκριμένον μυ
θολογικόν πρόσωπον (Πίν. 89β). Χωρίς νά ένδιαφέρη είδικώς διά τήν περίπτωσίν 
μας, ποιος είναι ό είκονιζόμενος εις τήν μετόπην κυνηγός106, φαίνεται χωρίς δυσκο
λίαν ότι αί μορφαί τοϋ άμφορέως συνδέονται άμέσως καί διά πολλών χαρακτηριστικών 
μέ τήν παράστασιν τής μετόπης τοΰ Θέρμου. ’Ακόμη καί άν δέν ήτο γνωστός ό ίδιος 
ό τόπος, ένας άνάλογος θά έπρεπε νά ήτο γνώριμος καί είς τούς τεχνίτας τής Σπάρτης 
καί δέν άποκλείεται άπό τήν κατεύθυνσιν αυτήν, όπως καί άπό άλλας, νά έχουν άντλή- 
σει εμπνεύσεις διά τήν ίδικήν των εργασίαν. Διαφοραί μεταξύ των δύο παραστάσεων, 
τής μετόπης τοΰ Θέρμου καί των κυνηγών τής Σπάρτης, διακρίνονται ευκόλως, όπως 
π.χ. ότι τά ζώα δέν είκονίζονται μεταφερόμενα άνηρτημένα άμφότερα έκ τών όπισθίων 
ποδών, είς τήν μετόπην τοϋ Θέρμου είναι εις διάφορον άπό τόν κυνηγόν κλίμακα, είς 
τόν άμφορέα τής Σπάρτης είς τήν Ιδίαν, καί αλλαι περισσότερον δευτερεύουσαι. ’Αφε
τηρία πάντως άμφοτέρων είναι ό αυτός τύπος, τοΰ έπιστρέφοντος μέ τά θηράματά του 
κυνηγοΰ καί αί διαφοραί όφείλονται περισσότερον είς τήν διάθεσιν πλουτισμοΰ τής 
παραστάσεως είς τόν άμφορέα τής Σπάρτης, όπως καί τήν σύνδεσιν καί μέ άλλα έργα, 
ως πρός τά δευτερεύοντα χαρακτηριστικά. Ή χρονολογική άπόστασις έπίσης έξηγεΐ 
τήν μεταβολήν μερικών άπό τά παραπληρωματικά στοιχεία, χωρίς νά αΐρη τήν βάσιν 
τής άναγωγής είς ένα κοινόν τύπον. Πάντως είς τήν μεσαίαν μορφήν έκ τών κυνηγών 
τοΰ άμφορέως μεταφέρονται καί τά ίδια ζώα μέ αυτά τοΰ κυνηγοΰ τοΰ Θέρμου, δηλαδή 
κάπρος καί αίγαγρος107, καί άν ληφθοΰν ύπ’ όψιν καί τά άλλα κοινά σημεία δέν μπορεί 
νά μένη άμφιβολία περί τής συγγενείας τών δύο κυνηγών, διότι εκτός τών γενικών άνευ- 
ρίσκονται καί είδικαί κοιναί λεπτομέρειαι είς τάς δύο παραστάσεις. Παρά τό γεγονός 
ότι ό τύπος τοΰ κυνηγοΰ τοΰ μεταφέροντος τά ζώα διά ξύλου φαίνεται γνωστός καί άπό

105. ΑΕ 1903 πίν. 3. Antike Denkmaler II, πίν. 51, 2. Pfuhl, Malerei III, είκ. 480. Matz, G. g. K. I, 
πίν. 158, Rumpf, Malerei πίν. 8, 2. Μυλωνά, Πρωτοαττικός άμφορεΰς σελ. 77, είκ. 33.

106. Ό Σωτηριάδης Ant. Denkm. II, σελ. 6 ύποθέτει δτι πρόκειται περί θεοΟ, άφοϋ ό Ηρακλής άπο- 
κλείεται έκ της μακράς κόμης. Τήν έρμηνείαν τής Ρ. Zancani-Montuoro, Rend. Line. ser. VIII, 2 (1947) 
σελ. 208, ότι πρόκειται περί Ήράκλέους μεταφέροντος τόν Έρυμάνθιον κάπρον καί τήν Κερυνίτιδα 
έλαφον, όρθώς απορρίπτει ό Kunze, Archaische Schildbander, σελ. 118 σημ. 1, διότι έκτος τοϋ τρόπου 
τής μεταφοράς, τά ζφα είναι καί νεκρά. Ό Rumpf ύποθέτει, Malerei σελ. 34 ότι πρόκειται περί τοϋ Ώ- 
ρίονος. Πρβλ. έπίσης Payne, BSA 17 (1925 - 26) σελ. 128. Η. Koch, AM 39 (1934) σελ. 234 καί πίν. 13. 
"Ο,τι πάντως φαίνεται βέβαιον είναι, ότι δέν πρόκειται περί τοϋ Ήράκλέους καί δέν πρόκειται 
περί θνητοϋ. Ή άπουσία τοϋ κυνός άπό τόν κυνηγόν τοϋ Θέρμου, νομίζω ότι άποτελεί μίαν σα
φή άπόδειξιν τούτου, διότι όλα τά γνωστά πρώιμα δείγματα τοϋ τύπου διά τοϋ κυνός δεικνύουν ότι 
πρόκειται περί θνητοϋ κυνηγοΰ ή τούλάχιστον ήρωος. Δεδομένης τής θέσεως έκ τής όποίας προέρχε
ται ό κυνηγός τοϋ Θέρμου, θά ήτο φυσικόν νά συνδεθή μέ τοπικήν θεότητα τοΰ κυνηγίου είς μίαν πε
ριοχήν μάλιστα όπως ή Αιτωλία, ή όποια άπό παλαιοτάτων χρόνων έφημίζετο διά τό πλούσιον κυ- 
νήγιόν της.

107. Τό δεύτερον τών ζφων τοϋ κυνηγού τοΰ Θέρμου είναι μάλλον αίγαγρος παρά έλαφος. 'Αλλωστε 
καί είς τήν περίπτωσίν τοϋ κυνηγοΰ τοϋ άμφορέως, άν δέν διεσφζετο όπως είς τήν μετόπην ή κεφα
λή τοϋ ζφου, θά|ύπετίθετο ότι πρόκειται περί έλάφου καί όχι περί αιγάγρου, ώς φαίνεται έκ τής κα
τασκευής τών κεράτων του ότι είναι.
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τήν άγγειογραφίαν εις την Σπάρτην108 έστω καί άπό έποχήν μεταγενεστέραν τοΰ άμφο- 
ρέως, τά πρότυπα των μορφών τής ζώνης τοΰ λαιμοϋ τοΟ άμφορέως άνήκουν άσφαλώς 
εις τόν κύκλον έκ τοΰ οποίου έξαρτάται καί ή μετόπη τοΰ Θέρμου. Κατά τήν έποχήν 
άλλωστε είς τήν όποιαν τοποθετείται ή μετόπη τοΰ Θέρμου, ήτοι διά τό τρίτον τέταρ
τον τοΰ 7ου αιώνος109, έχομεν άναμφιβόλως καί άλλας έπιδράσεις είς τήν λακωνικήν 
τέχνην προερχομένας άπό τό έργαστήριον μέ τό όποιον συνδέεται αυτή, δηλαδή τό 
Κορινθιακόν110 111, ώστε αί μορφαί τοΰ άμφορέως νά είναι άπό τής άπόψεώς αυτής μία 
περαιτέρω έπιβεβαίωσις τών γνωστών σχέσεων τής Κορίνθου καί τής Σπάρτης m.

Παρά τό γεγονός ότι τό θέμα τοΰ κυνηγοΰ, όσον τούλάχιστον μας είναι γνωστόν, 
δέν παρουσιάζεται είς τήν κορινθιακήν άγγειογραφίαν, μέ τόν τρόπον άκριβώς μέ τόν 
όποιον συνανταται είς τήν μετόπην τοΰ Θέρμου καί τόν άμφορέα τής Σπάρτης, δέν είναι 
άγνωστα άπό αυτήν τά θέματα γενικώς τοΰ κυνηγίου, είδικώς δέ τό κυνήγιον τοΰ λέον- 
τος, δπερ άπαντάται ήδη άπό τής πρωίμου άνατολιζούσης περιόδου112. Τά κυνήγια τών 
άλλων ζφων τά όποια έχομεν μέ τόν κυνηγόν τής Σπάρτης, όπως τοΰ κάπρου113, τών 
έλάφων114καί γενικώς τών αίγοειδών είναι συνηθέστερα115 άκόμη. Κυνηγούς μαχο
μένους κατά άγρίων ζφων, όπως λεόντων, έχομεν είς τήν κορινθιακήν άγγειογραφίαν 
καί μέ τό λαμπρόν παράδειγμα τής περιφήμου οίνοχόης Chigi116 καί ίσως δέν είναι ά- 
σκοπον νά σημειωθή έπίσης, όπως παρατηρεί ό Johansen117, ότι είς οΰδεμίαν τών παρα
στάσεων αύτών έχομεν καί τήν έλαχίστην ένδειξιν δτι οί άγγειογράφοι άναφέρονταί 
είς μυθολογικός σκηνάς. Αί σκηναί λαμβάνουν μυθολογικόν χαρακτήρα άπό τών 
υστέρων άρχαϊκών χρόνων, δτε σκοπίμως οί άγγειογράφοι φέρονται πρός αύτάς.

’Ανάλογοι σκηναί κυνηγίων δέν άπουσιάζουν καί άπό τήν λακωνικήν άγγειογραφίαν.

108. JHS, 1910 σελ. 12 εΐκ. 4.
109. Άπό τόν Matz, G. g. Κ. I σελ. 237 κ.έ. τό τοποθετεί περί τό 620 ό Pfuhl, Malerei I, 493 έπί

σης. Ό Rumpf, Malerei σελ. 34 είς τό τρίτον πρός τό τέταρτον τέταρτον τοϋ 7ου αιώνος, όπως καί 
ό Payne, BSA 1925 -26 σελ. 182 κ.έ. Ό J. L. Benson, Die Geschichte der korinthischen Vasen, 1953 
σελ. 76 είς τήν στροφήν πρός τήν ώριμον άρχαϊκήν περίοδον.

110. Σοβαράς άντιρρήσεις κατά τής συνδέσεως μέ τήν Κόρινθον τών μορφών τάς όποιας διασφ- 
ζουν αί μετόπαι τοϋ Θέρμου, δέν εύρίσκει κανείς είς τήν βιβλιογραφίαν' συνδέονται μέ τό κορινθιακόν 
έργαστήριον τόσον διά τά είκονογραφικά στοιχεία όσον καί κατά τά γράμματα, πρβλ. Payne, BSA, 
1925-6 σελ. 182. Pfuhl, Malerei I, σελ. 493, Matz, G. g. Κ. I, σελ. 237 κ.έ. Ό Rumpf, 34 τάς συν
δέει έπίσης μέ τήν Κόρινθον, θεωρεί όμως τά γράμματα τοϋ άχαικοϋ καί όχι τοϋ κορινθιακού άλφα- 
βήτου.

111. Lane, BSA 33 (1933-34) σελ. 122 τήν έπίδρασιν αυτήν τήν δέχεται είδικώς κατά τήν δεκαε
τίαν 630 - 620 καί τοϋτο ένισχύεται καί διά τοϋ νέου άμφορέως.

112. Payne, Necrocorinthia σελ. 116 άριθμ. 771 πίν. 24, 4 πρβλ. καί F. Johansen, Vas. Sic. σελ. 149.
113. Payne, NC. άριθμ. 461, 806 πίν. 31. Johansen, Vas. Sic. πίν. 20, 2 β.
114. Johansen, Vas. Sic. πίν. 21, 5 καί άριθμ. 21.
115. Payne NC. άριθμ. 780.
116. Εύρίσκεται είς τό Μουσεϊον τής Villa Giulia τής Ρώμης, Ant. Denkm. II, πίν. 44. Payne, NC. 

πίν. 27 - 29. Pfuhl, Malerei III, εΐκ. 59. Matz, G. g. Κ. I, πίν. 153 - 155. Buschor, Gr. Vasenmalerei σελ. 
52 - 53 είκ. 35 * 37.

117. Johansen, Vas. Sic. άριθμ. 44 καί 59 πίν. 29, 1-2 καί 40, 1 γ.
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δπου ύπερτεροΰν αύταί μέ κυνήγιον κάπρου118 κυρίως άπό τής Λακωνικής III περιόδου, 
δηλαδή τούς 600-550 χρόνους, ένφ άκολουθοΰν αύταί τοΟ κυνηγίου λέοντος είς όλι- 
γώτερα παραδείγματα119 120 121. Τό κυνήγιον τοϋ κάπρου τό εχομεν επίσης καί μάλιστα είς 
σύνδεσιν μέ μίαν μυθολογικήν σκηνήν καί είς μίαν έκ τών σκηνών αί όποΐαι άναφέρον- 
ται είς τά άνάγλυφα τοϋ Άμυκλαίου 12°.
Αλλά ένφ ό τύπος τής διά ξύλου υπό τοϋ κυνηγοϋ μεταφοράς τών θηρευθέντων ζώ

ων φαίνεται δτι είς τήν λακωνικήν τέχνην προέρχεται έκ τής Κορίνθου, ό διά τής έ- 
παναλήψεως καθαρώς ρυθμικός τρόπος τής συγκροτήσεως τής παραστάσεως φαίνεται 
δτι άποτελεΐ λακωνικήν κατάκτησιν ( Π ί ν. 89γ ), δπως άποδεικνύεται άπό τήν χρησι- 
μοποίησίν του καί είς τήν άγγειογραφίαν m. Διάφορος έπίσης τής κορινθιακής είναι, είς 
τήν περίπτωσιν των κυνηγών τής Σπάρτης, μορφοπλαστική θέλησις, ή όποια διακρί- 
νεται είς τά είδικά χαρακτηριστικά τών μορφών τοϋ άμφορέως, διότι ή σχέσις τοϋ τύ
που δέν σημαίνει καί ύποταγήν είς τά τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά τών μορφών τοϋ 
κορινθιακοϋ έργαστηρίου. Έπίσης είς μερικά είδικά σημεία δέν άποκλείεται ή σχέ
σις τών λακωνικών μορφών τοϋ άμφορέως καί μέ Ιωνικά πρότυπα, δπως μας είναι γνω
στά έκ τής τέχνης τών Κυκλάδων, πρός τά όποια δεικνύει έπαφήν καί άπό άλλων χα
ρακτηριστικών πλευρών.

’Αλλά Ισως είναι σκόπιμον νά άκολουθήση ή περιγραφή τών παραστάσεων τοϋ νέου 
άμφορέως, ώστε νά συζητηθούν παραλλήλως τά είδικά χαρακτηριστικά καί αί σχέσεις τάς 
όποιας αύταί προδίδουν. ’Αφετηρίαν μας δέν μπορεί παρά νά άποτελέσουν αί μορφαί τής 
ζώνης τοϋ λαιμοΰ, δπως άκριβώς καί διά τόν τεχνίτην, καί ή περιγραφή θά άρχίση άπό 
άριστερά διά νά άκολουθήση τήν κατεύθυνσιν τής κινήσεως τών κυνηγών. Τοΰτο πρέ
πει νά σημειωθή, δτι είναι τό άντίθετον άκριβώς τής σειράς έπικολλήσεως τοϋ άναγλύ- 
φου είς τό άγγείον, δπου έτοποθετήθη άπό δεξιά πρός τά άριστερά, δπως άποδεικνύε- 
ται έκ τής άποσπασματικής άριστερά μορφής. "Αν ή σειρά τοποθετήσεως ήτο κατά 
τήν φοράν τής κινήσεως, δηλαδή μέ άφετηρίαν τήν άριστεράν πλευράν, δέν θά ήτο 
εϋκολον νά έξηγηθή ή τμηματική παράθεσις τής πρώτης άκριβώς όμάδος, έκτος έάν 
δεχθώμεν δτι ήρχισεν ή τοποθέτησις τών μορφών άπό άριστερά καί άφοΰ είχον δλαι το- 
ποθετηθή, μέ τήν προσαρμογήν τής λαβής, κατέστη άναγκαία ή καταστροφή τής μιάς. 
Διά τήν κατασκευήν τών τριών πλήρων (καί τής μιάς άποσπασματικής) μορφών τών κυ

118. "Ολαι αί παραστάσεις κυνηγίου κάπρου της λακωνικές αγγειογραφίας άνήκουν είς τήν Λα
κωνικήν III περίοδον, δηλαδή είς τό πρώτον ήμισυ τοΟ 6ου αίώνος, καί συνδέονται ύπό τοδ Lane, 
BSA 34 (1933 - 4) μέ τόν ζωγράφον τοΟ κυνηγίου. Είναι τά συνανήκοντα τεμάχια Λειψίας καί Φλω
ρεντίας, ΛΑ, 1923- 1924 σελ. 82. Ή παράστασις τοϋ Μονάχου, Sievecking-Hackl, Vasens. πίν. 13, 
αυτή τοΰ Λούβρου άριθμ. Ε 670, CV. Louvre, I, III, DC πίν. 3, 5 καί 41, αύτή τής Καβάλας, Μπακα- 
λάκης, ΑΕ, 1938 σελ. 123 καί ίσως κάπρος μεταφέρεται είς τό δστρακον τοΟ Ashmolean Museum, 
JHS 1910 σελ. 12 είκ. 4. Πρβλ. γενικώς καί Shefton, BSA 1954 σελ. 301 κ.έ.

119. Lane, BSA 1933-4 σελ. 157. Shefton, 1954 σελ. 301 άριθ. 3. Clara Rhodos, III, 122, πίν. Β καί 
Shefton, 6.ά. σελ. 306 άριθμ. 4 καί 5. Διά τήν κύλικα τού Τάραντος μέ τήν γυναικείαν μορφήν μέ 
λέοντα Ρ. Pelagatti, Annuario 1955 - 56 σελ. 43 είκ. 42 είναι όρθόν δτι έχομεν τήν Κυρήνην, πρβλ. 
καί Studniczka, Kyrene σελ. 14.

120. Παυσ. III, 18, 15 μέ σκηνήν τής Θήρας τοΟ Καλυδωνίου Κάπρου.
121. Είδικώς πρβλ. τήν σκηνήν τών έπιστρεφόντων μέ τόν νεκρόν συμπολεμιστήν έπί τών ώμων 

των είς τήν κύλικα τοΟ Βερολίνου, Pfuhl, Malerei III, είκ. 199, Buschor, Gr. Vasenmalerei, σελ. 117 είκ. 
85 (ένταϋθα Π ί ν. 89γ).
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νηγών μετά τών ζφων των, έχρησιμοποιήθη βασικώς είς τύπος (μήτρα) περιλαμβάνων 
δύο μορφάς καί έπαναληφθεΐς μέ έλαφράς τροποποιήσεις είς τάς λεπτομερείας. ’Αρκεί 
έπομένως ή έξέτασις των δύο μορφών, αί όποΐαι είναι έντελώς δμοιαι μέ τάς δύο άλλας, 
καί ή έπισκόπησις τών μικροδιαφορών διά νά έξαντληθή τό περιεχόμενον τής παραστά- 
σεως τού λαιμού. ’Από τής πλευράς αύτής έχομεν ούσιαστικώς τάς μορφάς δύο κυνη
γών μεταφερόντων τά θηρευθέντα ζώα των, έκ τών όποιων ό ένας μεταφέρει λέοντα καί 
έλαφον, ό έτερος κάπρον καί αίγαγρον. Μίαν βασικήν διαφοροποίησιν μεταξύ τών δύο 
αύτών κυνηγών, έκτος τών ζφων τά όποια μεταφέρονται, έχομεν καί διά μερικών χαρα
κτηριστικών λεπτομερειών, όπως είς τό ότι ό ένας μόνον φέρει τόξον καί κρατεί κατά 
διάφορον τρόπον άπό τόν άλλον τό δόρυ, ένώ παραλλήλως καί είς τό άνω μέρος τού 
χιτώνος τών δύο μορφών παρατηρούνται διαφοραί. Είδικώς είς τήν διακόσμησιν τού 
άνω μέρους τού χιτώνος πρέπει νά σημειωθή, ώς έλέχθη ήδη, ότι παρατηρούνται δια
φοραί καί μεταξύ τών αύτών μορφών, δηλαδή τής έπαναλαμβανομένης διά δευτέραν 
φοράν, μέ λέοντα καί έλαφον μορφής. Δέν γνωρίζω έάν ή διαφοροποίησις, κυρίως είς 
τόν όπλισμόν τών δύο μέ τά διάφορα ζώα μορφών κυνηγών, έπιδιώκει νά δηλώση ότι 
ή παράστασις άναφέρεται είς δύο μορφάς, μάς δίδει δύο κυνηγούς, δυναμένους νά συ- 
σχετισθούν μέ τούς δύο άνδρικούς τάφους, μεταξύ τών όποίων κυρίως εύρίσκετο ό άμ- 
φορεύς, ή όφείλεται είς τήν άπλήν τάσιν πλουτισμού τής παραστάσεως. Τό γεγονός 
πάντως, ότι ό τεχνίτης όχι μόνον διά τών ζφων, άλλά καί δι’ άλλων στοιχείων, όπως τού 
οπλισμού καί τής στολής, έστω είς λεπτομερειακά χαρακτηριστικά, σαφώς τονίζει δύο 
διαφόρους τύπους κυνηγών, δέν δύναμαι νά τό δεχθώ ώς τυχαΐον. Θεωρώ ώς πιθανώ- 
τερον ότι δι’ αυτού άποβλέπει ό τεχνίτης είς τήν συσχέτισιν τής κοσμήσεως τού λαιμού 
μέ τούς νεκρούς τών τάφων καί έπομένως οί δύο τύποι κυνηγών άναφέρονται είς αυτούς. 
Τής έλλιποΰς πρώτης όμάδος, άμέσως μετά τήν λαβήν άριστερά (Π ί ν. 90), σφζεται μό
νον τό έν τών φερομένων ζφων καί ό έν προβολή άριστερός πούς τού κυνηγού, όπως καί ή 
κρατούσα άπό τών κεράτων τόν αίγαγρον άριστερά χείρ122. Ή παράστασις έπομένως άρ- 
χίζει ούσιαστικώς μέ τήν έπομένην πλήρη όμάδα, τόν φέροντα λέοντα καί έλαφον κυ
νηγόν, ένώ καί τής έλλιποΰς πρώτης, τά άπουσιάζοντα τμήματα άπόκαθίστανται έκ 
τής όμοιας μεσαίας όμάδος, ή όποια έκτος τής κεφαλής τού κυνηγού σφζεται καλώς.

Είς τήν πρώτην άπό άριστερών πλήρη όμάδα ( Π ί ν. 90 καί Σ χ ε δ. 4) ό κυνη
γός είκονίζεται κινούμενος ήρέμως πρός τά δεξιά καί φέρων έπί τών ώμων του όριζόν- 
τιον μακρύ ξύλον, άπό τού όποιου είναι άνηρτημένα δύο ζώα, τό έν έκ τών όπισθίων 
ποδών καί τό έτερον έκ τού λαιμού. Διά τού τρόπου αύτοΰ τό έν τών ζφων, ή έλαφος, 
εύρίσκεται όπισθεν, τό δέ έτερον, ό λέων, παρουσιάζεται έμπροσθεν τού κυνηγού. Αύ- 
τός κινείται έλευθέρως, χωρίς νά τονίζεται ιδιαιτέρως καί νά γίνεται όρατή ή αϊσθησις 
τού βάρους τών μεταφερομένων ζφων, τά όποια δίδουν τήν έντύπωσιν ότι κατά τήν μετα
φοράν των αίωροΰνται. Τό διά τών ποδών καί μέ τήν κεφαλήν πρός τά κάτω είς τό ξύλον 
δεμένον ζώον, διά τήν βραχεΐαν ουράν, τά μακρά ώτα καί τό δυνατόν μακρύ σώμα είναι

122. Σχεδόν άνάλογον τρόπον άπεικονίσεως μόνον μέρους τής άνθρωπίνης μορφής έχομεν είς τήν 
μέ τόν μεταφερόμενον νεκρόν συμπολεμιστήν των κύλικα τού Βερολίνου. Buschor, Gr. Vasenmalerei 
σελ. 117 είκ. 85. 'Αποδίδεται μόνον ό άριστερός πούς καί οί πόδες τοϋ νεκρού, ένφ είς τήν άλλην άπο- 
σπασματικήν μορφήν δεξιά εύρίσκεται μόνον ό δεξιός καί μέρος τού σώματος, όπως καί ή κεφαλή 
τού μεταφερομένου νεκρού.
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θηλεία έλαφος ή δορκάς, ένφ τό διά τοϋ λαιμού φερόμενον καί συγκρατούμενον διά τής 
χαίτης έμπροσθεν ζφον είναι λέων. Πρέπει νά φαντασθώμεν δτι καί αύτός είναι προσ- 
ηρτημένος έπί τού οριζοντίου ξύλου άπό τόν λαιμόν, όπως άκριβώς είναι είς τήν άλ
λην όμάδα ό αίγαγρος, άν καί δέν διακρίνεται τό σχοινίον, ίσως έπειδή ό τεχνίτης τό 
θεωρεί καλυπτόμενον ύπό τής πλούσιας χαίτης τοϋ ζφου. Παραλλήλως, όμως, φαίνεται, 
δτι συγκρατεΐται καί διά τής άριστερας χειρός τοϋ κυνηγοϋ καί άπό τήν χαίτην, ίσως 
διά νά μοιρασθή τό βάρος. Διά τοϋ τρόπου αύτοϋ ό τεχνίτης έπεδίωξε καί έπέτυχε νά 
δώση τήν έντύπωσιν τής έξισορροπήσεως τοϋ βάρους τών δύο ζφων, δπως γίνεται καί 
σήμερον είς τάς περιπτώσεις μεταφορών διά τοϋ ίδίου μέσου, κυρίως ύπό τών μεταφε- 
ρόντων είς δοχεία γάλα βοσκών, οί όποιοι κρατοϋν καί διά τής χειρός τό πρό αυτών 
έπί τοϋ ξύλου φερόμενον δοχεϊον. Πρόκειται δηλαδή καί είς τήν παράστασιν μέ τήν 
είς τήν χαίτην τοποθέτησιν τής χειρός, δχι περί έπινοήσεως τοϋ τεχνίτου, άλλά περί 
παρατηρήσεως πραγματικών περιστατικών τής ζωής. Διά νά δηλωθή έπίσης τό μεγα- 
λύτερον βάρος τοϋ σώματος τοϋ λέοντος, έν σχέσει μέ αυτό τής έλάφου, ό κυνηγός εί- 
κονίζεται μέ έλαφράν κλίσιν τοϋ ώμου πρός τά έμπρός.
Ή μορφή τοϋ κυνηγοϋ παρουσιάζεται μέ τήν κεφαλήν καί τούς πόδας πλαγίως καί 

τό στήθος κατ’ ένώπιον, κατά τόν χαρακτηριστικόν διά τήν γεωμετρικήν καί άρχαϊκήν 
άγγειογραφίαν τύπον, τοϋτο δέ ύποστηρίζεται καί άπό τόν τρόπον μέ τόν όποιον κρα
τείται τό δόρυ καί άνασηκώνεται ό βραχίων. Διά τοϋ στοιχείου αύτοϋ εύρίσκει καί 
μίαν έσωτερικήν λογικήν δικαιολογίαν ή ταυτοχρόνως πλαγία καί κατ’ ένώπιον άπει- 
κόνισις. Τά δύο μεταφερόμενα ζφα είναι νεκρά καί δέν λαμβάνει χώραν σύγκρουσις 
μεταξύ τοϋ κυνηγοϋ καί τοϋ έμπροσθεν αύτοϋ σχεδόν όρθίως άπεικονιζομένου λέοντος, 
ώς προχείρως θά ήδύνατο νά ύποτεθή, πράγμα τό όποιον άποκλείεται καί έκ τοϋ δτι, 
οί πόδες τοϋ ζφου δέν άκουμβοϋν είς τό έδαφος. Μία βασική διαφορά μέ τόν τύπον 
τών μεταφερομένων ύπό τοϋ Ήρακλέους διά τοϋ ξύλου Κερκόπων123 καί τών ζφων τοϋ 
κυνηγοϋ τοϋ Θέρμου, είναι δτι ένταϋθα δέν μεταφέρονται δεμένα όμοιομόρφως έκ τών 
ποδών124, άλλά δτι τό έν φέρεται άνηρτημένον έκ τών όπισθίων ποδών, τό έτερον δμως 
έκ τοϋ λαιμοϋ, ένφ συγκρατεΐται καί άπό τήν χαίτην, καί είς τήν άλλην όμάδα έκ τών 
κεράτων. Τό θέμα τών Κερκόπων, ώς όρθώς έχει παρατηρηθή, προέρχεται, ώς πρός τήν 
μεταφοράν των διά τοϋ ξύλου, άπό τόν είκονιστικόν τύπον τοϋ μεταφέροντος τά ζφα 
κυνηγοϋ125 126 καί άκολουθεΐ μίαν όρθόδοξον καί χωρίς σημαντικός άποκλίσεις παράδο- 
σιν. Είς τόν κυνηγόν τοϋ άμφορέως τής Σπάρτης έχομεν είς τό σημεΐον αυτό μίαν νέαν 
διαμόρφωσιν, ή όποια δέν φαίνεται νά είναι τυχαία καί ίσως δέν είναι άρκετόν νά άπο- 
δοθή μόνον είς μίαν προσπάθειαν πλουτισμού τών στοιχείων τής παραστάσεως ύπό 
τοϋ τεχνίτου. Είς μεταγενεστέρας άπεικονίσεις τοϋ θέματος, δπως είς τήν οίνοχόην τοϋ 
Άμάσιος τοϋ Βρεταννικοΰ Μουσείου12β, είς τήν όποιαν έπίσης έχομεν κάπως προσωπι
κήν διαπραγμάτευσιν τοϋ θέματος καί διαφοροποίησιν τών χαρακτηριστικών του, τά 
ζφα φέρονται κρεμώμενα έκ τών έμπροσθίων ποδών, δπως καί είς τήν μετόπην τοϋ

123. Πρβλ. Kunze, Archaische Schildb. σελ. 118.
124. Τά ζφα τοΟ κυνηγοϋ τού Θέρμου είναι προσδεδεμένα διά τών έμπροσθίων ποδών έπί τοΟ ξύλου.
125. Kunze, Archaische Schildb., σελ. 118.
126. Rumpf, Malerei, πίν. 12, 10 καί βιβλιογραφία σελ. 51, σημ. 1. S. Karouzou, The Amasis Painter, 

1956 πίν. 15, 2 πρβλ. καί σελ.ξΙΟ.
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Θέρμου. Είς τήν περίπτωσιν των κυνηγών τής Σπάρτης, αί διάφοροί εις την άνάρτησιν 
τών διά τοΟ ξύλου μεταφερομένων ζφων, δέν φαίνονται νά δφείλωνται εις τήν τάσιν 
πλουτισμού τού θέματος ή τήν διακοσμητικήν του διαφοροποίησιν. ’Ακόμη καί τό μέ
γεθος των ζώων καί είδικώς τού πρό τού κυνηγού είκονιζομένου λέοντος, μας έπιβάλλει 
νά ζητήσωμεν εις άλλην κατεύθυνσιν καί όχι εις τον άρχικόν εικονιστικόν τύπον τήν 
άφετηρίαν τών διαφορών. Αυτή δε φαίνεται, ότι εύρίσκεται εις τήν γνωριμίαν θεμάτων 
είς τά όποια δίδεται όχι άπλώς ή μεταφορά τών θηρευθέντων ζφων, άλλά ή πάλη τού 
άνθρώπου μέ τόν λέοντα, έκ τού κύκλου τών όποιων προήλθεν είς τήν άνατολήν ή 
σύγκρουσις ήρωος καί λέοντος127, καί είς τήν έλληνικήν τέχνην, Ήρακλέους καί λέ
οντος 128. Ή παράστασις τού μεταφερομένου σχεδόν όρθιου λέοντος είς τόν άμφορέα 
τής Σπάρτης, άπό τής άπόψεως αυτής άποτελεϊ προέκτασιν τού τύπου τών εικόνων, είς 
τάς όποιας έχομεν πάλην άνθρώπου καί λέοντος καί φαίνεται ώς νά ήθελεν ό τεχνίτης 
νά συνδυάση δύο σκηνάς, αύτήν τής συγκρούσεως καί αύτήν τής μεταφοράς τού νι- 
κηθέντος ζφου. Είς πολλά, κυρίως μετά τήν έποχήν τού άμφορέως μας, παραδείγματα, 
είκονίζεται καί ό 'Ηρακλής κρατών καί πνίγων σχεδόν όρθιον τόν λέοντα τής Νεμέας129 
καί άσφαλώς άπό τάς προϋποθέσεις τού εικονιστικού αυτού τύπου, προέρχεται ή ειδι
κή μεταφορά τού λέοντος ύπό τού κυνηγού τής Σπάρτης. "Αλλωστε τό θέμα τού Ήρα
κλέους καί τού λέοντος δέν είναι άγνωστον είς τήν Σπάρτην, όπως φαίνεται άπό τήν 
παράστασιν τής λακωνικής κύλικος τής Σάμου130 καί σχεδόν όρθιος είκονίζεται καί 
ό λέων είς τήν παράστασιν τής λακωνικής κύλικος τού Τάραντος μέ τήν Κυρήνην131. 
Είναι έπομένως λογικόν νά δεχθώμεν ώς πρός τούτο, μίαν έκ τής κατευθύνσεως αύτής 
έπίδρασιν είς τήν διατύπωσιν τού θέματος, άπό τόν τεχνίτην τού άμφορέως τής Σπάρ
της, ή όποια κατέληξεν είς μίαν νέαν διαφοροποίησιν. Παραλλήλως, ό τρόπος τής 
μεταφοράς όρθιου τού ζφου καί όχι δεμένου διά τών όπισθίων ή καί τών έμπροσθίων 
ποδών έκ τού ξύλου, ό όποιος είσάγεται διά τού άμφορέως τής Σπάρτης, ίσως έπηρεά- 
ζεται καί άπό τά συνδεόμενα μέ τόν Πότνιον καί τήν Ποτνίαν Θηρών θέματα, εις τά ό
ποια έπίσης ό λέων καί άλλα ζφα μεταφέρονται κρατούμενα άπό τής χαίτης132.

127. Τό θέμα έχει μακροτάτην Ιστορίαν είς τήν Άνατολήν. Πρβλ. Moortgat, Die bildende Kunst des 
alten Orients 1932 σελ. 62 κ.έ., έπίσης Tammuz σελ. 9 κ.έ. R.M. Barnett, A Catalogue of the Nimrud 
Ivories 1957 σελ. 66 κ.έ., Dunbabin, Gnomon 1954 σελ. 444 κ.έ. καί The Greeks and their Eastern Neigh
bours 1957 σελ. 46 κ.έ.

128. Είς τήν έλληνικήν τέχνην τοϋ 8ου αίώνος τά παραδείγματα πάλης άνθρώπου καί λέοντος παρα
μένουν όλίγα. Kerameikos, V, I 180 άριθμ. 176. ΑΑ 1930, 151 είκ. 27. Hampe, Sagenbilder πίν. 30. Dun
babin, The Greeks and their Eastern Neighbours πίν. 1, 2. Τόν 7ov αιώνα πολλαπλασιάζοντας πρβλ. 
Kunze, Olympische Forschungen, II, σελ. 96 σημ. 1 καί τοΟτο δέν φαίνεται νά είναι άνεξάρτητον μέ 
τήν έπέκτασιν τών άνατολιζουσών έπιδράσεων. Διά τήν έξειδίκευσιν τοϋ τύπου είς τήν πάλην Ήρα
κλέους καί λέοντος πρβλ. Schweitzer, Herakles σπορηδόν καί διά τάς παραστάσεις Brommer, Herakles.

129. Πολλά παραδείγματα είς τήν συναγωγήν τοϋ Brommer, Herakles πρβλ. τήν παράστασιν τοϋ 
άμφορέως τοϋ Kassel, πίν. 5.

130. ΑΑ 52 (1937) σελ. 207 είκ. 5. Homman-Wedeking, Archaische Vasenornamente σελ. 62.
131. Pelagatti, Annuario 1955-56 σελ. 43 είκ. 42. Buschor έν Furtwangler-Reichhold, Vasenm. Ill, 

σελ. 212 είκ. 102.
132. Χαρακτηριστικούς μία τοιαύτη μεταφορά τών ζφων κρατουμένων έκ τής χαίτης είς τήν Πότ- 

νιαν Θηρών τοϋ άγγείου Francois, ΑΖ 12 (1854) πίν. 63, 7. Radet, Gybebe, σελ. 28 είκ. 43. Arias-Hirmer. 
Tausend Jahre griechischer Vasenkunst, πίν. 46. Είς τήν Άνατολήν ό τύπος είναι πολύ συνήθης.
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Ή έν κατατομή άπεικόννσις τής κεφαλής καί των ποδών τοϋ κυνηγοΟ, έν συνδυασμό) 
μέ τήν κατ’ ένώπιον άπόδοσιν τοϋ σώματος καί κυρίως τοϋ στήθους, παρά τό γεγονός, 
δτι είναι συνήθης είς τήν έποχήν τοϋ άμφορέως133, έπιτυγχάνει νά τονίση σαφέστερον 
τήν κίνησιν τής μορφής καί νά δημιουργήση τό κλίμα τό όποιον έπιδιώκει ό δημιουρ
γός της. Είς τόν κυνηγόν έχομεν νέον άνδρα βαδίζοντα πρός τά δεξιά μέ σχετικώς με- 
γάλον διασκελισμόν, τοϋ όποιου δλον τό σώμα δύναται νά λεχθή, δτι έκφράζει δύναμιν 
καί στερεότητα. Φορεΐ τόν βραχύν χιτώνα, τόν συνήθη είς τούς πολεμιστάς καί τούς 
κυνηγούς134 μέ βραχείας έπίσης περιχειρίδας, δ όποιος περισφίγγει τό σώμα καί δίδει 
τήν έντύπωσιν, δτι άποτελεΐται άπό στερεόν κρουστόν ύφασμα, άνταποκρινόμενον είς 
δ,τι έννοοΰσε ό "Ομηρος μέ τήν έννοιαν «στρεπτός»135 136.

Άπό τής πλευράς αύτής άξίζει νά σημειωθή, δτι ό χιτών μάς έπιτρέπει νά ύποθέσω- 
μεν, δτι είναι κυριολεκτικώς στρεπτός, δηλαδή πλεκτός καί άνάλογον κατασκευήν τοϋ 
χιτώνος έχομεν καί είς άλλα λακωνικά έργα138.

Ή λεπτότης καί ό κάπως διακοσμητικός χαρακτήρ τής έργασίας τοϋ άμφορέως 
διακρίνεται άκριβώς είς τό σημεΐον αύτό, μέ τήν έξεζητημένην χαράν τών λεπτομε
ρειών, είς τάς όποίας διακρίνονται άκόμη καί ή ΰφανσις ή ή πλέξις τοϋ υφάσματος. 
Είς τό άνω τμήμα τής ζώνης ή κόσμησις τοϋ χιτώνος παρουσιάζει ρομβοειδή σχήματα έν- 
τός τών όποιων υπάρχουν τελεΐαι, ενώ τό κάτω μέρος φέρει παρυφήν μέ σειράν μαιάνδρων 
καί τό κύριον πεδίον του μεγάλους ρόδακας χωριζομένους διά καθέτου έπίσης μαιάν
δρου137. Άλλαι μικραί λεπτομέρειαι, δπως οί άστράγαλοι, οί άποχωρίζοντες τήν παρυ
φήν τοϋ χιτώνος άπό τό άνω μέρος του, οί όποιοι έπαναλαμβάνονται είς τήν ζώνην τοϋ 
κυνηγοΰ ή τό κάθετον μεταξύ τών ροδάκων κόσμημα, είναι έπίσης χαρακτηριστικοί 
τής μιμήσεως, ίσως πραγματικών ύφασμάτων. Οί μεγάλοι όκτάφυλλοι ρόδακες εύρίσκον- 
ται είς τό κέντρον τών δύο πεδίων, τά όποια σχηματίζονται είς τό κάτω τής ζώνης τμή
μα τοϋ χιτώνος διά τοϋ καθέτως βαίνοντος διαχωριστικοϋ μαιάνδρου καί κατά τρόπον

133. Διά τήν δημιουργίαν τοΟ θέματος πρβλ. G. Von Liicken, Archaische griechische Vasenmalerei 
und Plastik, AM 44 (1919) σελ. 142 κ.έ. άλλωστε εύρίσκεται καί είς τήν μινωϊκήν τέχνην, Η. Th. Bos- 
sert, Alt-Kreta 186 α καί είς τήν άνατολικήν A. Moortgat, Die bildende Kunst des alten Orients πίν. 
53, D. G. Hogarth, Hittite Seals σελ. 68 είκ. 71. Ό μεικτός αύτός τρόπος άπεικονίσεως, ό όποιος εύρί- 
σκεται ήδη είς τήν γεωμετρικήν άγγειογραφίαν, φαίνεται ότι έχει τήν καταγωγήν του είς τήν μινωϊκήν 
τέχνην καί συνδέεται μέ τεχνικός άρχικώς άνάγκας.

134. Bieber, Entwicklungsgeschichte der griechischen Tracht, σελ. 23 καί Griechische Kleidung σελ. 
21· είς τόν Όμηρον ήδη άναφέρεται ό βραχύς χιτών Όδ. 1, 437. 8, 134. 19, 450. 21, 289, έν® οί Ίωνες 
καλούνται έλκεχίτωνες Ίλ. XXIII, 685. Πρβλ. έπίσης Studniczka, Beitrage zur Geschichte der altgriechi- 
schen Tracht σπορηδόν.

135. Ίλιάδ. V, 113. XXI, 31.
136. Είς τούς κωμαστάς τής κύλικος τής Φλωρεντίας Shefton, BSA 1954, πίν. 54, δπως καί είς παρα

στάσεις έκ τής Όρθιας Orthia πίν. 98, 1. 102, 2. 106, 1. 107, 1. Άναλόγους γραμμάς πού ύποδεικνύουν 
Ισως πλέξιν έχομεν καί είς πολλά άπό τά μικρά μολύβδινα τής Όρθιας πρβλ. Orthia πίν. 190 ή 195. 
Τόν αυτόν άκριβώς τρόπον έχομεν καί είς τόν κυνηγόν τοϋ Θέρμου.

137. Πρόκειται περί όκταφύλλων ροδάκων, οί όποιοι είς τό μέσον έχουν μικρόν κύκλον. Οί όκτά- 
φυλλοι ρόδακες εύρίσκονται τόσον είς τήν άνατολικήν όσον καί είς τήν μυκηναϊκήν τέχνην' F. Η.
Marshall, Greek Jewellery πίν. II, 112. Reichel, Griechische Goldreliefs πίν. 19 είκ. 67γ, πίν. 23, είκ. 73. 
Είς τό Σ χ ε δ. 4 διακρίνεται δτι τό κάθετον μεταξύ τών ροδάκων πλέγμα δέν είναι άκριβώς μαίανδρος 
άλλά τετράγωνα μεταξύ γραμμών.
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ώστε ό ένας νά συμπίπτη μέ τήν θέσιν τοΰ γλουτοϋ, δπως άκριβώς καί εις πλήθος άλ
λων αρχαϊκών παραστάσεων138, μεταξύ των όποιων καί είς τον κυνηγόν τοΰ Θέρμου139 
καί αύτόν τοΰ Άμάσιος140. Διά τον ρόδακα θά ήδύνατο έπί τοΰ παρόντος νά λεχθή, ότι 
άπανταται είς δλας τάς κατηγορίας των έργων τής λακωνικής τέχνης καί Ιδιαιτέρως 
είς τά έξ δλων των λακωνικών ίερών προερχόμενα μολύβδινα ειδώλια141 καί έπομένως 
δέν είναι κατά τήν έποχήν τοΰ άμφορέως κάτι νέον ή άγνωστον. Ή δυσκολία είναι είς 
τήν διακρίβωσιν τοΰ νοήματός του καί τοΰ είδικοΰ λόγου τής χρησιμοποιήσεώς του, 
τόσον είς τόν γλουτόν, δσον καί είς τά άναθήματα τών ίερών καί τήν κόσμησιν τών 
άσπίδων τών μολυβδίνων είδωλίων τής Όρθιας142.

Ή θέσις τοΰ ρόδακος πάντως καί είς τόν Σουμεριοβαβυλωνιακόν143 καί τόν Αιγυπτι
ακόν πολιτισμόν144, συνδέεται μέ είδικάς λατρείας, δπως καί ή έπιβίωσίς του καί είς τήν 
χριστιανικήν τέχνην145, τοΰτο δέ φαίνεται δτι άποκλείει κατ’ άρχήν τήν μόνον διακοσμη-

138. Παραδείγματα Εχουν συγκεντρωθή παλαιότερον ύπό τοϋ X. Καρούζου, πρβλ. Chr. Karouzos, 
Eine Naxische Amphora, Jdl 57 (1937) σελ. 184- 185 καί αυξάνονται συνεχώς. Beazley, Development 
1951 σελ. 8-9. Μυλωνά, Πρωτοαττικός Άμφορεύς σελ. 41, Σ. Καρούζου, ’Αγγεία Άναγυροϋντος 
σ. 106, 2. Διά τήν σημασίαν τοϋ ρόδακος, πρβλ. κατωτέρω σημ. 141 -146.

139. Rumpf, Malerei πίν. 8, 2, Matz πίν. 158'μέ τόν ίδιον τρόπον καί είς τήν Ιδίαν θέσιν ό ρόδαξ 
παρουσιάζεται καί είς τήν μετόπην τοϋ Περσέως, Matz πίν. 157.

140. S. Karouzou, The Amasis Painter 1956 πίν. 15, 2.
141. Συνηθέστερον παρουσιάζεται ό ρόδαξ νά κατέχη τό μέσον τής άσπίδος' πρβλ. κατ’Επιλογήν 

Orthia πίν. 183, 1 - 2, 5, 10, 11 -12’ πίν. 191, 1 - 6, 11 -12’ πίν. 198, Γ πίν. 200, 10, όπως καί άνεξάρτη- 
τα είς κοσμήματα πίν. 186, 11, 13' πίν. 200, 23’ 180, 12 -13.

142. Δέν άποκλείεται είς τάς ασπίδας νά Εχη καί καθαρώς διακοσμητικόν ρόλον, έπειδή άναπτύσσε- 
ται όμοιομόρφως έκ τοϋ κέντρου καί άποτελεϊ τρόπον τινά Ιδεώδες μέσον διά τήν κάλυψιν μιας κυκλι
κής έπιφανείας, άλλα τό γεγονός ότι άπανταται καί είς άλλους συνδυασμούς δέν Επιτρέπει νά δεχθώ- 
μεν μόνον τήν Εξωτερικήν αότήν έξήγησιν.

143. Άτυχώς λείπει διά τήν Ελληνικήν τέχνην μία μονογραφική διαπραγμάτευσις τοϋ θέματος καί 
τών ειδικών συνδέσεων τάς όποιας ίσως παρουσιάζη. Γενικώς πρβλ. V. Streng, Das Rosettenmotiv 
in der Kunst und Kulturgeschichte 1918 κυρίως σελ. 38 κ.έ. Διά τόν ρόδακα είς τήν Σουμεροβαβυλω- 
νιακήν περιοχήν πρβλ. Van Buren, The Rosette in Mesopotamian Art, Zeitschr. f. Assyriologie 45 (1939), 
Barnett, The Nimrud Ivories σελ. 90, συνδέεται ιδιαιτέρως μέ τάς λατρείας τής Innina-Istar καί θεωρεί
ται σύμβολόν της. Είς τό Carchemisch εύρίσκεται Επίσης είς τό Ενδυμα τής Θεάς, ή όποια Ερμηνεύεται 
ώς ή Kubaba, πρβλ. Carchemisch, III, πίν. 64 α - γ καί είναι μία παράλληλος μέ τήν Ίστάρ, θεότης.

Είς τούς Χεταίους συνδέεται μέ τάς ήλιακάς θεότητας καί θεωρείται σύμβολον τοΰ Ήλιου. Ε. Meyer, 
Reich und Kultur der Chettiter σελ. 30 είκ. 14. Bossert, Alt-Anatolien 953. W. H. Ward, Seals Cylin
ders of Western Asia, 411, 1310. Malten, Jdl 43 (1928) σελ. 126 είκ. 61.

144. Είς τήν Αίγυπτον έχει Επίσης μεγάλην διάδοσιν καί παλαιότερον είς τήν περιοχήν αύτήν έτο- 
ποθετεϊτο ή καταγωγή του. Μ. Η. Gooyear, The Grammar of the Lotus σελ. 99 κ.έ. σελ. 149 κ.έ. Είς 
τήν Αίγυπτον καί είς τήν παράστασιν τών Κρητών τοϋ τάφου τοΰ Τουθμώσιος Εχομεν καί τόν ρόδα
κα μέ διαμόρφωσιν άστρου, Evans, Palace of Minos II, 534, 648, 737, είκ. 470. Malten, Jdl 43 (1928) 
σελ. 127 είκ. 63, δπως καί είς τήν κεφαλήν τοϋ ταύρου τών Μυκηνών, Jdl 26 (1911) σελ. 128 είκ. 
66. Είς τάς παραστάσεις ροδάκων τών άσπίδων τών μολυβδίνων είδωλίων τής Όρθιας παρουσιάζεται 
Επίσης ό είς τύπον άστέρος Orthia πίν. 183, 1, 12, πίν. 191, 6, χωρίς νά δύναται νά λεχθή Εάν πρόκει
ται περί έπιβιώσεως τοϋ μινωϊκοϋ ή νέας Επιστροφής έκ τής άνατολής καί μέ ποιον νόημα.

145. Δέν έχει άκόμη έπαρκώς έρμηνευθή ή παρουσία τοΰ ρόδακος κυρίως είς τούς γοτθικούς ναούς, 
όπου κατέχει κυρίαρχον θέσιν κυρίως είς τήν άνωθεν τής δυτικής κεντρικής πύλης θέσιν. Πρβλ. Hans 
Jantzen, Die Gotik des Abendlandes σελ. 39. Ό H. Sedlmeyr, Die Entstehung der Kathedrale, τό θεω
ρεί σύμβολον τοϋ Χριστοϋ, άλλοι δέ τό συνδέουν μέ τήν Παναγίαν, άποψις ή όποια Εχει μεγαλυ- 
τέραν πιθανοφάνειαν.

27
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τικήν παρουσίαν του καί είς τήν έλληνικήν τέχνην, δπου δχι μόνον είς την ένδυμασίαν, 
άλλά καί είς τό γυμνόν σώμα146 γράφεται. Ό χιτών είναι πολύ στενώς έζωσμένος καί 
τούτο έχει ώς άποτέλεσμα τήν δημιουργίαν είς τό έμπροσθεν μέρος τοΰ κυνηγοϋ μεγάλου 
κόλπου, πίπτοντος είς ώοειδές σχήμα καί σχηματίζοντος τρόπον τινά σάκκον. Πρόκει
ται περί εξαιρετικός σπανίου σχηματισμού τού κόλπου, ό όποιος εΰρίσκεται καί είς άλλα 
λακωνικά έργα, δπως είς τήν παράστασιν τής κύλικος τής Φλωρεντίας147 μέ τούς κωμα- 
στάς καί ίσως είς μερικάς μορφάς τών έλεφαντοστών τής Όρθιας148 καί είς τό όπίσθιον 
μέρος τού χάλκινου πολεμιστοΰ τής ’Ολυμπίας149 150 151, άν καί δχι μέ τόσον χαρακτηριστικόν 
τρόπον. Μερικά άλλα παραδείγματα, άναλόγου πτώσεως τού κόλπου, προέρχονται άναμ- 
φιβόλως άπό τήν μικρασιατικήν περιοχήν καί συνδέονται σαφώς μέ ίωνικάς έπιδράσεις, 
μέ τυπικόν δείγμα τόν επίσης κυνηγόν τού επιτύμβιου μνημείου τού Isinda Belenkli 15°. 
Πάντως τό παλαιότερον παράδειγμα τού τύπου αύτού είς τήν έλληνικήν τέχνην φαίνε
ται δτι είναι, δσον τούλάχιστον γνωρίζω, αότό τών κυνηγών τής Σπάρτης, χωρίς νά 
άποκλείεται ή αρχική καταγωγή τού θέματος νά συνδέεται μέ τήν ’Ιωνίαν.

Είς τό σύνολόν του ό χιτών όμοιάζει μέ τόν χιτώνα τού κυνηγού τού Θέρμου, είς τάς 
διαφόρους δέ λεπτομέρειας του ευρίσκει ανάλογα παραδείγματα είς τήν λακωνικήν τέ
χνην, δπως είς τήν διακόσμησιν τής παρυφής μέ μαίανδρον, τόν όποιον έχομεν άκριβώς 
μέ τόν ίδιον τρόπον καί είς τόν χάλκινον πολεμιστήν τού ιερού τού Κορύθου ’Απόλ
λωνος 1δ1. 'Η ιδιαιτέρα αυτή κόσμησις τής παρυφής τού χιτώνος, ή όποια είς τόν δεύ
τερον τών κυνηγών άποτελεΐται άπό γλωσσοειδές κόσμημα, είναι συνήθης καί είς τά 
χάλκινα, δπως είς τόν χάλκινον πολεμιστήν τής Δωδώνης152, μέ τήν τρέχουσαν σπεΐ-

146. Είς τό έρώτημα τοΟ X. Καρούζου, Jdl 1937 σελ. 184, μήπως οί ρόδακες έπϊ τού γλουτού τών 
άνδρικών μορφών πρέπει νά έρμηνευθοϋν ώς πραγματική στίξις τοΟ σώματος, έπιτρέπει μίαν θετικήν 
άπάντησιν μία έκ τών έπϊ έλεφαντοστοϋ παραστάσεων τής Όρθιας Orthia πίν. 108, δπου ό έπί τής γυ
μνής χειρός άπεικονιζόμενος ρόδαξ δίδει σαφώς τήν έντΰπωσιν στίξεως. Περί τοΟ νοήματος τών ροδάκων 
είς τάς επιτύμβιους στήλας διαβλέπει ό Moebius, Ornamente att. Grabstelen σελ. 26 καί ΑΑ, 1941 
σελ. 23 κ.έ., συμβολικόν περιεχόμενον καί έπί τοΟ θέματος έπανέρχεται ό Luschey, Schweitzer Bei- 
trage σελ. 243 κ.έ. Συμβολικόν περιεχόμενον άποδίδει είς τόν ρόδακα τών βοιωτικών ταφικών στηλών 
καί ό G. Elderkin, AJA 39 (1935) σελ. 518 κ.έ. καί θεωρεί δτι εχει ταφικόν χαρακτήρα, δπως ειδι
κήν ταφικήν σημασίαν πιστεύει δτι έχουν οί μυκηναϊκοί ρόδακες είς τούς τοίχους τών θολωτών τά
φων τών Μυκηνών καί τού ΌρχομενοΟ, άν καί είς τήν περίπτωσιν τών Μυκηνών οί ρόδακες θά ήδύ- 
ναντο νά θεωρηθούν καί σύμβολα τού ούρανού καί τών άστέρων.

147. Είς τόν τρίτον τών κωμαστών τής κύλικος τής Φλωρεντίας Shefton, BSA, 1954 πίν. 54α.
148. Ίσως είς τόν πολεμιστήν Orthia πίν. 99,3 καί είς τόν κυνηγόν Orthia πίν. 103, 2, δπου μάλιστα 

ή παρυφή τού χιτώνος έχει δμοιον μαιανδροειδές κόσμημα, δπως δ κυνηγός τού άμφορέως καί ή πα
ρουσία τού κυνός άποδεικνύει δτι πρόκειται περί κυνηγού.

149. Kunze, VII, Olympia Bericht πίν. 74.
150. Ό G. Mendel, Catal. d. Sculp, mus. imper. Ottoman I, σελ. 274, δπως καί ό Poulsen, Orient σελ. 

152, είχον θεωρήσει γυμνόν τόν κυνηγόν αύτόν. Akurgal, Griechische Reliefs des VI. Jahrh. aus Lykien 
σελ. 77 είκ. 11 καί πίν. 10 καί 11, έπίσης σελ. 82 είκ. 12. Bieber, Entwicklungsg. d. gr. Tracht σελ. 20' 
τόν αυτόν άκριβώς σχηματισμόν τού κόλπου έχει καί ή μορφή τού χάλκινου άναγλύφου τής Perugia, 
Ant. Denkm. II, πίν. 15,4 πρβλ. Lamb, Greek and Roman Bronzes, σελ. 123. Petersen, RM 1894 σελ. 253.

151. Α.Δ. 2 (1916) σελ. 106 πίν. A. Langlotz, Bildhauerschulen πίν. 50β. V. Miiller, Arch. Plastik είκ. 
52. Ch. Zervos, L’art en Grece είκ. 228. Τό αότό μαιανδροειδές κόσμημα καί είς τήν παρυφήν τού κυνη
γού έπί έλεφαντοστοϋ τής Όρθιας, Orthia πίν. 103, 2, τό όποιον άνήκει κατά τήν χρονολόγησιν τών 
άνασκαφέων είς τούς πρό τού 600 χρόνους, Orthia σελ. 211 - 212.

152. ΠΑΕ, 1930 σελ. 64 πίν. 2.
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ραν, καί εις τάς περισσοτέρας των άγγειογραφιών. "Αν έξαιρέση κανείς τά χάλκινα ά- 
γαλμάτια των πολεμιστών, οί όποιοι φορούν άπ’ ευθείας τόν θώρακα άνευ χιτώνος153, 
είς τά άλλα γίνεται πάντοτε μία άπόπειρα κοσμήσεώς του καί διακρίσεως τής παρυφής 
του. Ό φερόμενος ύπό τοΟ κυνηγού βραχύς χιτών, είναι συνήθης είς τήν Σπάρτην είς 
τούς πολεμιστάς καί τούς κυνηγούς, όπως καί είς τάς μορφάς τών σχετιζομένων μέ τήν 
άνατολικήν τέχνην ελεφαντοστών154 καί άνταποκρίνεται καί εις τούς κλασσικούς χρό
νους καλύτερον είς τήν ζωήν τού στρατοπέδου καί τού πολέμου. Ίσως, ό ειδικός τρόπος 
πτώσεως εις κόλπον τού χιτώνος έμπροσθεν καί ό πλούτος τής κοσμήσεώς του συνδέ
εται μέ ιωνικά πρότυπα, τά όποια διά τής κυκλαδικής καί κορινθιακής τέχνης έφθασαν 
μέχρι τής Σπάρτης. Άλλωστε, ή γνωριμία μερικών έκ τών χρησιμοποιουμένων εις τούς 
χιτώνας διακοσμητικών θεμάτων είναι σχεδόν βέβαιον, ότι θά ήτο ευκολον νά γίνη διά 
τών Ιδίων τών ύφασμάτων, τά όποια μετεφέροντο άπό τής μιας περιοχής είς τήν άλλην155. 
Τό γεγονός μάλιστα, ότι ό τρόπος παρουσιάσεως τού υφάσματος τού κυνηγού είς τόν 
άμφορέα ένθυμίζει μερικά έκ τών παλαιοτέρων έλεφαντοστών τής Όρθιας156, άποτε- 
λεΐ μίαν ένδειξιν τών διαφόρων τρόπων μέ τούς όποιους θά ήσαν δυναταί αί άλληλο- 
επιδράσεις καί ή μεταφορά θεμάτων άπό τόπου είς τόπον. Άπό τής άπόψεως αύτής εί
ναι πιθανόν, ότι τά θέματα τής διακοσμήσεως θά έταξίδευον συνηθέστερον διά τών ι
δίων τών ύφασμάτων, παρά δι’ έργων τέχνης ή ειδικών μέσων.

Είς τήν σαφώς διακοσμητικήν καί μέ ιδιαιτέραν προτίμησιν προς τάς λεπτομέρειας 
τάσιν τής άπεικονίσεως τού χιτώνος, έρχεται νά άποτελέση ένα άντίλογον τό σώμα 
τού κυνηγού μέ τήν όργανικήν του σαφήνειαν, τάς καθαράς γραμμάς καί τόν τονισμόν 
τού ουσιαστικού. Παρά τό γεγονός, ότι δίδεται έν κατατομή, όπως έπιβάλλεται άπό τόν 
χαρακτήρα τής έπιφανείας διά τήν όποίαν προορίζεται καί μέ τόν ένα πόδα έν προβολή, 
ή μορφή τού κυνηγού παρουσιάζεται είς τό σύνολόν της ώς μία πλήρης καί κλειστή 
ένότης. Ή ένότης αύτή τονίζεται καί άπό τόν τρόπον συνδέσεως τής μορφής μέ τά φε- 
ρόμενα ζώα καί τόν σχηματισμόν ένός τετραγώνου είς τόν κεντρικόν άξονα τού όποιου 
τό σώμα τού κυνηγού συγκεντρώνει καί ολοκληρώνει τάς έντάσεις, αί όποΐαι κατέχουν 
τό σύνολον. Ή θέσις τών διαφόρων μελών τής μορφής τού κυνηγού, όπως καί ή βασι
κή όργανωτική άρχή τού σώματος, προσανατολίζεται είς τό νά γίνεται αύτό φορεύς τών 
συναντωμένων δυνάμεων καί άντιστάσεων. Αποτέλεσμα τών συνθετικών αύτών χαρα
κτηριστικών, είναι νά έξαίρεται ή μορφή τού κυνηγού καί άπό τής άπόψεως αύτής. 
Τό σώμα του είναι ισχυρόν, χωρίς νά είναι βαρύ, μέ άναλογίας όλίγον έλαφροτέρας άπό

153. Είς τάς περισσοτέρας περιπτώσεις τών χάλκινων άγαλματίων πολεμιστών τοΟ λακωνικού 
έργαστηρίου, οί όπλϊται φέρουν τόν θώρακα άπ’ ευθείας έπί τοΟ σώματος άνευ χιτώνος, είναι δέ κυριο
λεκτικούς χαλκοχίτωνες, άφοΟ ό θώραξ έχει τήν θέσιν τοϋ χιτώνος. Προχείρως άναφέρω μερικά πα
ραδείγματα AM 3 (1878) πίν. 1. BCH 53 (1929) σελ. 110 είκ. 6, σελ. 111 είκ. 8, σελ. 113 είκ. 9. BSA 40 - 41 
(1939-40) σελ. 83 είκ. 1 -2. AJA 59 (1955) πίν. 93, 1 καί 3. Mus. Helv. 16 (1959) σελ. 252 είκ. 1-4. 
Chr. Zervos, L’art en Grece είκ. 225-227. ’Επίσης οί όπλϊται τοΰ κρατήρος τοϋ Vix, Tresor, πίν. 10.

154. Orthia, πίν. 92,1, πίν. 103, 2, όπως καί τόν περίεργον καί όμοιάζοντα μέ ένδυμα λουτροϋ χιτώνα 
πίν. 94 καί 95, 97, 2 καί 3, 105 καί 106. 107, 2 καί 108. Διά τήν σχέσιν μέ τήν ’Ανατολήν Dunbabin, 
The Greeks σελ. 30.

155. Barnett, The Aegean and the Near East σελ. 229. Dunbabin, The Greeks σελ. 40. X. Καρδαρά, 
Ροδιακή ’Αγγειογραφία σελ. 135.

156. Orthia πίν. 93,1, πίν. 106, 1, πίν. 107, 1.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:23:03 EEST - 3.236.241.27



212 ΧΡ. ΧΡΗΣΤΟΥ

αύτάς τού γνωστού άμφιγλύφου τής Σπάρτης157 καί εγγύτατα αυτών τών άρχαϊκών Διοσ- 
κούρων158. Τό σώμα φαίνεται δτι άποκτμ βάρος άπό τήν διαστολήν τών ποδών καί 
άπό τον τετράγωνον σχηματισμόν τοϋ κορμού, άλλά τά στοιχεία αύτά ένισχύουν ταυ- 
τοχρόνως τήν έντύπωσιν δυνάμεως καί ρώμης, τήν όποιαν τονίζει τό σύνολον. Πρός 
τήν αύτήν κατεύθυνσιν μας φέρουν αί παρά τόν χιτώνα καθαρώς διαγραφόμεναι γραμ- 
μαΐ τοϋ σώματος, όπως καί αί μικραί λεπτομέρειαι τών γυμνών μελών τής μορφής. Ή 
βαρεία σχετικώς κεφαλή φέρεται διά τού βραχέος λαιμού πρός τό ευρύ στήθος, τόν ά- 
νεπτυγμένον κορμόν καί τά άναλόγως μακρά καί ένεργητικά σκέλη. Ή μυϊκή πληρότης 
καί ή σαφώς όργανική άρθρωσις τού συνόλου τού σώματος όλοκληρώνονται διά τής 
στάσεως καί θερμαίνονται διά τής κινήσεως. Άπό τής πλευράς αυτής ό κυνηγός τής Σπάρ
της απομακρύνεται έλαφρώς τού κυνηγού τού Θέρμου159, ό όποιος χαρακτηρίζεται άπό 
τήν υπερβολικήν λεπτότητα τών μελών, τήν έπιμήκυνσιν τών ποδών καί τήν περισσό
τερον τεκτονικήν παρά όργανικήν συγκρότησιν τού όλου. Ή τάσις πρός τό ύψος, ή 
όποια είσάγεται διά τών ποδών, συνδυάζεται καί ισορροπεί μέ τήν διά τής θέσεως τών χει- 
ρών φοράν κατά τό πλάτος, ή όποια μάλιστα διά τού δόρατος μέ τήν διαγώνιον θέ- 
σιν δημιουργεί μίαν τρίτην κίνησιν. Τό σώμα είναι Ισχυρόν, ώστε μετά δυσκολίας νά 
συγκρατήται ύπό τού χιτώνος, ό όποιος άντί νά άποκρύπτη, τονίζει περισσότερον καί 
είδικώς εις τήν περιοχήν τού γλουτού τήν στερεότητά του. Εις τήν κυβικήν συγκρότη- 
σιν τού κορμού μέ τάς μεγάλας έπιφανείας, τών όποίων ή έντύπωσις μετριάζεται διά τής 
πτώσεως τής κόμης άνω καί τού τορευτικοΰ χαρακτήρος διακοσμητικοΰ πλούτου τού 
χιτώνος κάτω, άπαντά ή έντελώς διάφορος άπόδοσις τών γυμνών μελών. Οι πόδες μέ 
τόν καλόν χαρακτηρισμόν τών περιγραμμάτων καί τήν θαυμασίαν έργασίαν, άκόμη καί 
εις τήν διάκρισιν τών μυϊκών λεπτομερειών, προχωρούν έκ τών κάτω πρός τά άνω εις 
μίαν σαφώς πλαστικήν έντύπωσιν, ή όποία ένισχύεται καί έκ τής θέσεως εις τήν όποίαν 
άποδίδονται. Ή ίκανότης τού τεχνίτου είναι καταφανής, τόσον εις τάς μικράς, άλλά 
τόσον χαρακτηριστικός λεπτομερείας, όπως εις τάς γραμμάς άνω τού γόνατος, είς τήν 
θέσιν άμέσως κάτωθεν τού χιτώνος, είς τόν μηρόν, είς τούς τεταμένους τένοντας διά 
τών όποίων παρουσιάζεται τό βάρος τών φερομένων ζφων, όσον καί είς τήν δυνατότη
τα όλοκληρώσεως τής γενικής έντυπώσεως, τήν όποίαν επιτυγχάνει. Κάθε τμήμα καί 
κάθε γραμμή έντάσσεται είς ένα εύρύτερον καί μέ ένιαΐον πνεύμα σύνολον, ύπηρετεΐ 
χωρίς νά χάνη τήν αύτοτέλειαν καί τόν χαρακτήρα του, τήν γενικήν κατεύθυνσιν τού 
όλου. Διά μερικάς έκ τών λεπτομερειών, είναι σχεδόν βέβαιον, ότι έχουν χρησιμοποιη- 
θή λεπτά έργαλεΐα μετά τήν άφαίρεσιν τού τύπου (μήτρας), διότι διαφέρουν άπό τής 
μιας εις τήν άλλην μορφήν τού κυνηγού, αί όποΐαι άσφαλώς προέρχονται άπό τόν ί
διον τύπον. Ίσως καί αύτό είναι ένα άκόμη σημεΐον τής έλευθερίας μέ τήν όποίαν είρ- 
γάσθη ό τεχνίτης, ό όποιος προκειμένου νά έπιτύχη τήν μεγαλυτέραν δυνατήν όμιλη- 
τικότητα τών μορφών, δέν έδίστασεν νά έπέμβη καί έπί τού σχεδόν τελείου άναγλύφου.

157. Tod-Wace, Catalogue, σελ. 132, άριθμ. 1 είκ. 26-27. Picard, Manuel I, σελ. 455, είκ. 131. Χρή
στου, ’Αρχαία Σπάρτη σελ. 81 είκ. 15.

158. Tod-Wace, Catalogue σελ. 191 είκ. 65. Χρήστου ΑΕ, 1955 σελ. 92 είκ. I καί 93, είκ. 2. ΤοΟ 
αότοΟ, ’Αρχαία Σπάρτη σελ. 92 είκ. 22.

159. Πρβλ. Payne, BSA 27 (1925-26) σελ. 128 διά τάς άναλογίας τοΟ κυνηγοϋ τοΟ Θέρμου. Matz, 
G. g. Κ. I, σελ. 237 κ.έ.
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Ή ιδιαιτέρα προσοχή, τήνόποίαν έχει καταβάλλει ό τεχνίτης είς τήν καλυτέραν διατύ- 
πωσιν των ποδών, όφείλεται είς τό άτι θέλει νά μορφοποιήση τήν ένεργητικήν προσ
πάθειαν διά τήν άντιμετώπισιν τοΰ βάρους των μεταφερομένων ζφων καί τοΰτο μόνον 
είς τά γυμνά αυτά μέρη τοΰ σώματος ήτο δυνατόν. Αί διά τοϋ συνδυασμοϋ τής πλαστι
κής άποδόσεως καί τών γραμμικών λεπτομερειών προσπάθειαι έκφράσεως τών δυνά
μεων καί άντιστάσεων, αί όποΐαι συμπυκνώνονται είς τά σημεία αυτά, άποδεικνύουν τήν 
συνείδησιν τής άνάγκης νά τονισθοϋν τά ούσιαστικά χαρακτηριστικά. Πράγματι δι’ 
αυτών γίνεται όρατή ή προσπάθεια, ή όποια καταβάλλεται ύπό τοϋ κυνηγοΰ διά τήν με
ταφοράν τών ζφων, ένώ παραλλήλως οί πόδες είς τό σύνολόν των παρουσιάζουν μίαν 
έλαστικήν, άλλά καί στερεάν κίνησιν. Τό γεγονός, δτι ό τεχνίτης μετέφερε δλην τήν έν- 
τασιν έκεϊ δπου δχι μόνον λειτουργικώς έχει τήν θέσιν της, άφοΰ πρόκειται περί μετα
φοράς καί δχι περί μιας άλλου είδους σκηνής, άλλά καί έκφραστικώς ευρίσκει τήν πλη- 
ρεστέραν διατύπωσιν, άποδεικνύει τάς δυνατότητάς του. Είς τό γυμνόν άλλωστε μέρος 
τοΰ σώματος, είχε τήν ευκαιρίαν καί τεχνικώς νά προχωρήση πέραν τής έπιφανειακής 
διαπραγματεύσεως τοϋ θέματος. Θά έλεγε κανείς καί μόνον έκ τοϋ στοιχείου τούτου, 
δτι ό τεχνίτης θά έπρεπε νά έγνώριζε καί νά έχρησιμοποίησε πρότυπα έκ τής πραγμα
τικής ζωής, θά έμελέτησε σκηνάς άναλόγων μεταφορών, αί όποΐαι τοΰ έδωσαν τήν δυ
νατότητα νά δώση τό οΰσιαστικόν. Τά πέλματα τών ποδών τοϋ κυνηγοΰ πατοϋν όλό- 
κληρα είς τό έδαφος καί μόνον μία έλαχίστη άνύψωσις είς τήν πτέρναν τοΰ δεξιοϋ ό- 
πισθεν εύρισκομένου ποδός δεικνύει, δτι ή μορφή δχι άπλώς κινείται, άλλά καί μεταφέ
ρει βάρος. Αί λεπτομέρειαι αύταί είναι ένδεικτικαί τής προσοχής, τήν όποιαν κατέ- 
βαλεν ό δημιουργός τών μορφών τοΰ άμφορέως καί τής προσπάθειας του νά μήν περιο- 
ρισθή μόνον είς τήν τυπικήν έξωτερικήν άληθοφάνειαν, άλλά νά πλησιάση τήν έσω- 
τερικήν λειτουργικήν καί όργανικήν άλήθειαν. Τό σώμα κατά τούς γλουτούς παρουσιάζε
ται ισχυρόν, χωρίς δμως τήν ιδιαιτέραν υπερβολήν καί τόν τονισμόν, τον όποιον παρατη- 
ροΰμεν είς άλλα λακωνικά έργα, τών περί τά μέσα τοϋ 6ου αίώνος χρόνων, καί τό άπό 
τής ζώνης μέχρι τών μηρών καλυπτόμενον διά τοϋ χιτώνος τμήμα σχηματίζει ένα σχε
δόν κανονικόν κωδωνοειδές σχήμα. Τοΰτο επιτυγχάνεται διά τοϋ ιδιαιτέρως στενώς πε
ριβάλλοντος τήν όσφύν ζωστήρος, ό όποιος περισφίγγει ίσχυρώς τό σώμα κατά τρό
πον ώστε νά μάς δίδεται ή έντύπωσις, ότι όχι μόνον ό χιτών, άλλά καί ή σάρξ τοϋ σώ
ματος πίπτει καί καλύπτει τήν ζώνην. Τό άνω σώμα, άπό τοΰ ζωστήρος, σχηματίζει 
τραπεζοειδές σχήμα, τό όποιον έπεκτείνεται διά τών χειρών καί τοϋ ξύλου έπί τοϋ ό
ποιου έχουν άναρτηθή τά ζώα. Αί χεΐρες είναι έπίσης καλώς σχηματισμένοι, μυώδεις 
καί ίσχυραί, χωρίς νά παρουσιάζουν τήν λεπτομερειακήν διαπραγμάτευση» τήν δποίαν 
έχομεν είς τούς πόδας. Ή γραμμή τών ώμων παρουσιάζει έλαφράν πρός τά έμπρός κλί- 
σιν, ώς έάν νά θέλη νά δείξη ό τεχνίτης τήν μεγαλυτέραν άντίστασιν τοΰ βάρους τοϋ 
λέοντος, ό όποιος κρατούμενος καί ύπό τής χαίτης πιέζει ίσχυρότερον τόν άριστερόν 
βραχίονα. Είς τήν δεξιάν χεϊρα, μέ τήν παλάμην έστραμμένην πρός τά μέσα, φέρεται 
τό δόρυ άπό τοΰ μέσου τοϋ μήκους του, μέ τήν αιχμήν άνερχομένην έλαφρώς καί φθά- 
νουσαν κάτωθεν τοΰ τραχήλου τοϋ λέοντος. Συνθετικώς, ή γραμμή αύτή τοϋ δόρατος, 
δεν άποτελεΐ μέ τήν διαγώνιον φοράν του μόνον μίαν ύπέρβασιν τών καθέτων καί τών 
οριζοντίων τάσεων τής όργανώσεως, άλλά καί έν ένωτικόν στοιχεΐον, τό όποιον συνδέει 
τάς τρεις μορφάς τής όμάδος. Άλλωστε καί ούσιαστικώς διά τοϋ δόρατος συνεδέθησαν 
ό κυνηγός μετά τών θηρευθέντων ζφων του- αύτό ήτο τό μέσον έπαφής των, τοΰτο δε
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ακριβώς μορφοποιεΐται ύπό τής συντάξεως. Τυπολογικώς τό θέμα τοϋ φερομένου κατά 
τόν τρόπον αυτόν δόρατος συνδέεται έπίσης μέ τάς παραστάσεις τής μαχομένης άλλο
τε μέ δόρυ καί άλλοτε μέ ξίφος άνδρικής μορφής160, άν καί εις τήν περίπτωσίν μας δέν 
πρόκειται περί πάλης τοϋ κυνηγοϋ μέ τόν λέοντα, δεδομένου ότι τό δόρυ είναι όρατόν 
πρό τοϋ τραχήλου τοϋ ζφου και τοϋτο μεταφέρεται νεκρόν, άφοϋ οί πόδες του δέν 
στηρίζονται είς τό έδαφος.

Ή γραμμή τής χειρός, τής κρατούσης τό δόρυ, έρχεται νά σχηματίση μετά τής 
γραμμής τοϋ ώμου εν είδος τόξου, μέ νευράν τόν κοντόν τοϋ δόρατος, τό όποιον έρχό- 
μενον άντιμέτωπον μέ τό πραγματικόν, άποτελεΐ ένα άλλον συνθετικόν σύνδεσμον. 
Άπό τοϋ δεξιοϋ ώμου καί κάτωθεν τής άριστεράς μασχάλης διέρχεται ό (μάς άναρτή- 
σεως τής φαρέτρας, ό άορτήρ καί ίσως έξ αύτοϋ κρέμαται καί τό διακρινόμενον άρι- 
στερά παρά τό τέλος τής παρυφής καί δεξιά κάτωθεν τοϋ βραχίονος τόξον161. Ίσως 
έδώ πρέπει νά σημειωθή, όπως φαίνεται σαφέστερον καί είς τό Σ χε δ. 4, ότι ό κυνηγός 
τής έπομένης όμάδος μέ τόν αίγαγρον καί τόν κάπρον δέν φέρει τόξον καί φαρέτραν. 
"Αν ή ειδική αύτή διαφοροποίησις έχη ώς σκοπόν νά δείξη, ότι πρόκειται περί άλλου 
κυνηγοϋ ή δι’ έπιστροφήν τοϋ αύτοϋ κυνηγοϋ άπό άλλο κυνήγιον, είς τό όποιον έχρη- 
σιμοποίησε μόνον τό δόρυ, δέν δύναται νά συζητηθή. Πάντως είναι βέβαιον ότι καί ή 
λεπτομέρεια αύτή δέν είναι δυνατόν νά θεωρηθή ώς άνευ νοήματος, άκόμη καί άν 
ήμεϊς δέν γνωρίζωμεν τί άκριβώς έσκόπευεν δι’ αύτοϋ ό τεχνίτης, ή τί ήθελεν ό πα- 
ραγγέλλων τό έργον.

Τό μεγαλύτερον μέρος τοϋ στήθους τοϋ κυνηγοϋ καλύπτεται εις τήν δεξιάν πλευράν 
άπό τόν τεταμένον προς τόν λέοντα βραχίονα, είς δέ τήν άριστεράν άπό τήν πίπτουσαν 
καί έμπροσθεν, έξαιρετικώς πλουσίαν κόμην. Αΰτη δίδεται χωριζομένη είς δύο τμήμα
τα έκ τών όποιων τό έν διακρίνεται νά πίπτη έπί τής πλάτης τό έτερον δέ είς τό στή
θος 162 καί νά φθάνη σχεδόν μέχρι τής ζώνης.

Ό χωρισμός αυτός τής κόμης δέν είναι στοιχεΐον νέον εις τούς κυνηγούς τοϋ άμφο- 
ρέως καί εύρίσκεται μέ τόν αύτόν τρόπον είς τήν μίαν τών άνδρικών μορφών τοϋ άμφι- 
γλύφου τής Σπάρτης163, όπως καί είς άλλας παραστάσεις τής λακωνικής τέχνης τών 
περί τήν έποχήν τούτου χρόνων. Πρόκειται περί τής διευθετήσεως τής κόμης κατά τόν 
άναφερόμενον ύπό τοϋ ’Αρχιλόχου τρόπον: ή δέ κόμη ώμους κατεσκίαζε και μετάφρε- 
να164, ή όποια είς τόν κυνηγόν τοϋ άμφορέως παρουσιάζεται ώς μία βαθμιδωτή διάτα- 
ξις καταλήγουσα κάτω είς όξεΐαν γωνίαν. ’Ανάλογα παραδείγματα δέν λείπουν καί άπό

160. Πρβλ. τό παράδειγμα τοΟ μνημείου τής Ξάνθου, όπου ό είκονιζόμενος κρατεί ξίφος κα! είναι 
μάλλον θνητός παρά ήρως ή μυθική μορφή, Poulsen, Orient, σελ. 151 είκ. 179. Ε.Ν. Bryce, BMC of Scul
pture 1928, I σελ. 118 κ.έ. E. Akurgal, Griechische Rel. σελ. 19, πίν. 3 καί τάς παλαιοτέρας έλληνι
κάς παραστάσεις, Kerameikos, V.I πίν. 69. Dunbabin, Greeks πίν. 1, 2 καί τήν συναγωγήν τών παρα
δειγμάτων τοϋ θέματος Kunze, Olymp. Forschungen, II, σελ. 96 σημ. 1.

161. Τόξον κρατεί καί ό κυνηγός τοϋ Θέρμου. Μέ τόν ίδιον τρόπον παρουσιάζεται ό ίμάς τοϋ 
ξίφους είς τόν Άμφιάραον είς τόν όμώνυμον κρατήρα, Pfuhl, Malerei, III, είκ. 179. Buschor, Griechi
sche Vasenmal. σελ. 93 είκ. 67.

162. ’Ανάλογος χωρισμός παρατηρείται καί είς τόν κυνηγόν τοϋ Θέρμου, αλλά δέν είναι είς ενα 
ένιαΐον καί χονδρόν πλόκαμον άλλα είς δύο, είς τήν πρός τό στήθος όρατήν θέσιν.

163. Tod-Wace, Catalogue, σελ. 132 είκ. 26.
164. Ε. Diehl, Anthol. Lyrica, 1, 3' ’Αρχίλοχος άπόσπ. 25.
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τά έργα άλλων περιοχών τοϋ έλληνικοΰ κόσμου, δπου κατά τό πλεΐστον, δπως καί εις τήν 
οίνοχόην Chigi165 166, οί πλόκαμοι είναι λεπτότεροι καί περισσότερον διαφοροποιημένοι, 
δπως δέν άπουσιάζουν καί άπό τήν Σπάρτην μέ τόν χωρισμόν εις πλοκάμους, πίπτον
τας εις τήν πλάτην καί τό στήθος16β. Ή μακρά κόμη κατά τάς παρατηρήσεις τοϋ Fink167 
είναι περισσότερον συνήθης κατά τόν 7ον αιώνα, περιορίζεται κατά τό πρώτον ήμισυ 
τοϋ 6ου καί τό μήκος της αυξάνεται μετά τά μέσα του. Εις τήν κόμην τών κυνηγών 
τοϋ άμφορέως διαπιστοΰται ευκόλως ή διατήρησις τοϋ δαιδαλικοϋ τύπου τής κομμώ- 
σεως, άν καί παρουσιάζεται περισσότερον διαρθρωμένη καί καλύτερον έσχηματισμένη. 
Μία άπλή σύγκρισις μέ άλλα πήλινα ειδώλια τοϋ λακωνικοϋ έργαστηρίου, κυρίως τοϋ 
τρίτου σταδίου τής μέσης δαιδαλικής περιόδου168 169, δεικνύει, δτι ή κόμμωσις τών κυνηγών 
τοϋ άμφορέως εύρίσκεται πλησίον αυτών, ένώ τό έν κατατομή πρόσωπον είναι πλου- 
σιώτερον άρτιωμένον, περισσότερον άνεπτυγμένον καί σαφέστερον χαρακτηρισμένον, 
δπως αυτά τής ύστεροδαιδαλικής περιόδου τοϋ τέλους τοϋ 7ου αίώνος. Ή χαρακτηρι
στική αύτή άνάμειξις στοιχείων, παλαιοτέρων καί νεωτέρων, πρωτοπορειακών καί συν
τηρητικών, είς τό αυτό έργον, δέν είναι περίεργος διά μεταβατικός περιόδους καί διά 
τολμηρούς δημιουργούς, οί όποιοι σταδιακώς άποδεσμεύονται τών τύπων τοϋ παρελ
θόντος.

Ή κεφαλή, άπό τής άπόψεως αυτής, άποτελεΐ μίαν χαρακτηριστικήν εικόνα τών κα- 
τακτήσεων τοϋ λακωνικοϋ έργαστηρίου καί μας δίδει έν σημαντικόν βήμα προς τήν 
έπίτευξιν ένός καθαρώς σπαρτιατικοϋ τύπου προσώπου, ό όποιος έπικρατεΐ άργότε- 
ρον είς δλα τά έργα τής λακωνικής τέχνης καί μάς είναι γνωστός κυρίως άπό τήν χαλ
κοπλαστικήν. Μεγάλος σαφώς διαγραφόμενος όφθαλμός, καθαρά καί χαρακτηριστικά 
περιγράμματα τοϋ προσώπου, λιτότης καί άκρίβεια τών λεπτομερειών, ένεργητική καί 
πλούσια έκφρασις είναι άπαραγνώριστα στοιχεία καί είς τάς κεφαλάς τών κυνηγών 
τοϋ άμφορέως1β9. Ούσιαστικώς ή κεφαλή παρουσιάζεται διακρινομένη εις δύο κύρια 
μέρη, έκ τών όποιων τό άνω μέ τήν κόμην δεμένην, κατά τρόπον ώστε νά άποτελή ένα 
είδος καλύμματος, έμφανίζεται ένιαΐον καί σχηματικώς είργασμένον, τό κάτω μέ πλου- 
σίαν πλαστικήν διαμόρφωσιν καί προτίμησιν πρός τήν χαράν τών λεπτομερειών, προ
βάλλεται ώς άντίλογος τοϋ πρώτου. Ή άντίθεσις αυτή τών δύο τμημάτων τής κεφαλής, 
έπιτρέπει μίαν καλυτέραν διαφοροποίησιν τών χαρακτηριστικών τής μορφής καί μίαν 
παράλληλον έξαρσιν τών έκφραστικών δυνατοτήτων τοϋ συνόλου. Κατά τό σχήμα ή

165. Πρβλ. εικόνας άπό τήν οίνοχόην Chigi, Matz, G. g. K. I πίν. 154, Buschor, Griechische Vasen- 
malerei, σελ. 53 είκ. 37. Arias-Hirmer, Tausend Jahre, πίν. 16-17.

166. Είς πίπτοντας είς τήν πλάτην καί τό στήθος πλοκάμους έχομεν τήν κόμην είς τά περισσότερα 
λακωνικά χάλκινα τόσον γυναικεία όσον καί άνδρικά, πρβλ. Langlotz, Bildhauerschulen πίν. 44ε, 45α. 
47α. 48β. 49β. 53γ.

167. Πρβλ. είδικώς περί τής έξελίξεως τής κομμώσεως είς τήν Σπάρτην, J. Fink-H. Weber, Beitrage 
zur Trachtgeschichte Griechenlands σελ. 28 - 29 καί 92.

168. Jenkins, Daedalica, πίν. VII, Jenkins, Laconian Terracottas of the Daedalic Style, BSA 33 (1932 - 
33) σελ. 66, πίν. 10- 11. Πρβλ. έπίσης G. Richter, A Handbook of Greek Art, σελ. 221 είκ. 237.

169. Πρβλ. Langlotz, Bildhauersch. σελ. 92 “Spartanerkopfe ubertreffen all ihre Zeitgenossen durch 
die starke ihres Ausdruckes”. Έπίσης Hampe-Jantzen, Olympia Bericht 1936-37 σελ. 77 καί 78 είκ. 
39. Είς τόν κυνηγόν τοΟ άμφορέως μας δέν είναι τόσον τονισμένος ό πώγων. Homann-Wedeking, Von 
Spartanischer Art und Kunst, Antike und Abendland, 7 (1958) σελ. 63 κ.έ.
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κεφαλή παρουσιάζει τήν χαρακτηριστικήν ώοειδή διαγραφήν, ή όποία έχει άναγνωρι- 
σθή ώς τυπικόν γνώρισμα των λακωνικών έργων170, μέ πόλους τήν κορυφήν της καί 
τον πώγωνα171. Τό πρόσωπον λαμβάνει άπό τον άμυγδαλοειδή όφθαλμόν172 τόν ιδιαί
τερον χαρακτήρα του καί τήν ένεργητικήν του έκφρασιν. Έντονος διαγράφεται καί ή 
μεγάλη έλαφρώς γρυπή173 ρίς, ή όποία τονίζεται περισσότερον καί άπό τό μικρόν στό
μα, ένώ ό πώγων είναι βραχύς καί ισχυρός. Πολλαί λεπτομέρειαι είς τό πρόσωπον φαί
νεται, δτι έχουν συμπληρωθή μετά τήν έξαγωγήν τού αναγλύφου άπό τόν τύπον (μήτραν), 
διά νά διακριθοϋν σαφέστερον τά διάφορα χαρακτηριστικά, δπως ή μεγάλη άμυγδα- 
λοειδής κόρη, τό πτερύγιον τής ρινός καί τά φρύδια. Ενδιαφέρον είναι έπίσης, δτι ό 
τεχνίτης έπέτυχε νά δώση είς τό μικρόν στόμα μίαν υπόνοιαν άρχαϊκού μειδιάματος, 
πράγμα τό όποιον θά πρέπει νά ήτο έξαιρετικώς δύσκολον, διά μίαν τόσον μικράν έπι- 
φάνειαν καί τό πρόσωπον έν κατατομή. Παρά ταΰτα διακρίνεται σαφώς εν μειδίαμα 
είς τά χείλη τών κυνηγών, αύτό τής ίκανοποιήσεως τού έπιστρέφοντος άπό τά ευτυχή 
κυνήγια Σπαρτιάτου. Διά τάς δυσκολίας τάς όποιας έπιβάλλει ή φύσις τής έργασίας 
είς έν τόσον εΰθρυπτον υλικόν, δεν δύναται κανείς νά μή θαυμάση, τήν έπιτυχίαν τοΰ 
άγνώστου αύτοϋ καλλιτέχνου, ό όποιος έπέτυχε τόσον είς τάς γενικάς γραμμάς δσον 
καί τάς είδικάς λεπτομερείας νά έμψυχώση κυριολεκτικώς τάς μορφάς του. Χωρίς ουδέ 
τόν έλάχιστον πλεονασμόν, δπως καί χωρίς τήν έλαχίστην παραγνώρισιν τών ούσια- 
στικών χαρακτηριστικών, έπιτυγχάνει νά μάς δώση, πέραν τών τυπικών μορφικών του 
προθέσεων, καί τήν έσωτερικήν άτμόσφαιραν τής σκηνής. Τούτο γίνεται δυνατόν διά 
τού τρόπου, μέ τόν όποιον δχι μόνον έν μέρος δπως ή κεφαλή, άλλά όλόκληρον τό 
σώμα, τόσον είς τήν γενικήν του συγκρότησιν, δσον καί τά παραπληρωματικά στοιχεία 
παρουσιάζεται. Ή μορφή είς τό σύνολόν της έπενεργεϊ μέ τόν συνδυασμόν πλαστικών 
καί διακοσμητικών στιγμών, δπου ή σωματικότης, τονιζομένη καί διά τής στάσεως, συν
εργάζεται μέ τόν γραφισμόν τών λεπτομερειών. Τό έργον, μέ τήν ευγένειαν τής πλαστι
κής του γλώσσης καί τήν στερεότητα καί σαφήνειαν τής όργανώσεώς του δέν περιο
ρίζεται είς τήν έξαρσιν τού ένός μέρους του είς τά άλλα, άλλά είς τόν συντονισμόν 
τών μερικών δεδομένων μέ τά γενικά χαρακτηριστικά. Άπό τής πλευράς αυτής διακρί- 
νεται ή προσπάθεια διά μίαν σύμμετρον άνάπτυξιν δλων τών έκφραστικών δυνατοτή
των τής μορφής. Ή κεφαλή έρχεται είς τήν διάταξιν αυτήν νά όλοκληρώση καί νά 
έπιστέψη τήν έντύπωσιν, τήν όποιαν τό σώμα δίδει διά τών άντιθετικών, άλλά καί συνερ-

170. Langlotz, Bildhauersch. σελ. 92. Kunze, VI Olympia Bericht σελ. 175. Λ. Πολίτης, AE 1936 σελ. 92. 
W. Lamb, BSA 28 (1926 - 27) σελ. 101 καί Greek and Roman Bronzes 1929 σελ. 75. H. Bloesch, Antike 
Kunst in Schweitz σελ. 25 άριθ. 3 καί Mus. Helvetikum 16 (1959) σελ. 256. Ch. Karouzos, Charites, 
Festschrift Langlotz σελ. 130.

171. Πρβλ. άνάλογον κατασκευήν καί είς τό άνάγλυφον τής Κοπεγχάγης, BSA 16, σελ. 258, είκ. 
2. Langlotz, Bildhauersch. σελ. 91.

172. Διά τόν όφθαλμόν καί είς τήν λακωνικήν άγγειογραφίαν πρβλ. Erica Goette, VII Olympia Be
richt 1961 σελ. 199, ή όποία ύρθώς τονίζει δτι πρέπει νά άποφεύγωνται αί ΰπερβολαί, αί σχετιζόμεναι 
μέ τήν άπόδοσιν είς χρονικός διαφοράς ή διαφόρους καλλιτέχνας, αί βασιζόμενοι μόνον εις τό σχή
μα τοϋ όφθαλμοΟ, διότι δέν είναι σπάνιον νά έχωμεν είς τό αύτό έργον τόσον τόν άμυγδαλοειδή δσον 
καί τόν στρογγυλόν όφθαλμόν καί τούτο ισχύει καί δι’ αλλας λεπτομερείας.

173. ’Αλλού τονίζεται περισσότερον τόσον τό μήκος δσον καί ή καμπύλη τής ρινός, πρβλ. Hampe- 
Jantzen, Olympia Bericht, 1936 - 7 σελ. 78 είκ. 39, ένφ είς τούς Διόσκουρους, ΑΕ 1955 σελ. 92 - 93 είκ. 
1 - 2 παρουσιάζεται περισσότερον άνασηκωμένη.
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γαζομένων στοιχείων του. Ή άλληλοδιάδοχος παράθεσις των γυμνών μέ τά καλυπτό
μενα ύπό τοΰ χιτώνος τμήματα, τών μεγάλων μέ τάς μικράς έπιφανείας, τής συγκεντρώ- 
σεως μέ τήν κίνησιν όργανώσεως μποροϋν νά θεωρηθοϋν ώς ένδείξεις τών προθέσεών 
του. "Ο,τι περισσότερον άποδεικνύει τούς σκοπούς του, είναι κυρίως ό τρόπος μέ τόν 
όποιον διά τής έναλλαγής έπιτυγχάνει νά όλοκληρώση τήν συνολικήν έντύπωσιν καί 
νά τονίση τήν έκφραστικήν δύναμιν τής μορφής. Ή έπιτυχία του διακρίνεται είς τήν 
ικανότητά του, νά συνδυάζη τάς λειτουργικός άξιώσεις μέ τάς μορφικός προϋποθέσεις, 
μέ άποτέλεσμα μίαν όργανικήν καί ζωντανήν μορφήν. ’Αποφεύγει νά παρουσιάση γυ
μνούς τούς κυνηγούς, διά νά μή θεωρηθοϋν ώς ήρωικαΐ ή μυθικαΐ μορφαί καί χρησιμοποι
εί τόν χιτώνα διά νά έξάρη σαφέστερον τά πλαστικά καί ένεργητικά μέρη τοϋ σώματος. 
Τό ένδυμα γίνεται άπλοϋν διακοσμητικόν πλαίσιον, τό όποιον έντάσσεται είς τάς δια- 
κοσμητικάς τάσεις, αί όποΐαι έπίσης ύπάρχουν είς τό σύνολον τοϋ άμφορέως, ένώ ταυ- 
τοχρόνως δι’ αύτοϋ μας υποχρεώνει νά στραφώμεν περισσότερον πρός τά γυμνά μέρη 
τοΰ σώματος, πόδας, χεΐρας, πρόσωπον, όπου παρακολουθεΐται ή έντασις τής προσπά
θειας τήν όποίαν προϋποθέτει είς τήν μορφήν. Δι’ αύτοϋ τονίζει περισσότερον τάς λει
τουργικός γραμμάς, αί όποΐαι καθορίζουν τό περιεχόμενον τής παραστάσεως, διά τών 
όποιων μεταφερόμεθα καί είς τά άλλα τμήματά της. Ή συνθετική ίκανότης, όπως καί 
ή πλαστική πληρότης καί ή διακοσμητική δύναμις τοΰ έργου άποδεικνύουν, ότι έχο- 
μεν δημιουργόν ό όποιος κατορθώνει νά κάνη τήν άνάγκην άλήθειαν. Τοιουτοτρόπως, 
ένώ μέ τά δύο φερόμενα ζφα καθορίζονται αί κάθετοι τάσεις, αί όποΐαι ένισχύονται 
καί διά τοϋ σώματος τοϋ κυνηγοϋ, διά τών διαγωνίων κατευθύνσεων τάς όποιας εισά
γουν τό δόρυ, οί πόδες καί αί χεΐρες, είς τά στατικά άπαντοϋν τά δυναμικά καί κινητι
κά χαρακτηριστικά, τά όποια συνδέουν τάς μορφάς τής όμάδος. Ό σαφής καί καθαρά 
λειτουργικός τρόπος όργανώσεως τών διαφόρων μονάδων είς μίαν άλληλοσυμπληρου- 
μένην ένότητα δίδει τήν έντύπωσιν άκόμη καί τής παρουσίας τοΰ χώρου, διότι υπερβαί
νει τά όρια μιας μόνον έπκρανειακής διαπραγματεύσεως. Ίσως άπό μιας άπόψεως, θά 
ήδύνατο νά ύποθέση κανείς, ότι όπισθεν τοΰ δημιουργοϋ τών μορφών τοϋ άμφορέως θά 
πρέπει νά εύρίσκεται μία προσπάθεια, ή όποια εύρίσκεται πέραν τών δυνατοτήτων τοΰ 
άναγλύφου. Ή γραμμή τοϋ έν προβολή εύρισκομένου ποδός προεκτεινομένη φθάνει 
είς τό σημεΐον άκριβώς, όπου οί πόδες τοΰ φερομένου όπισθεν ζφου έχουν προσαρτηθή 
είς τό ξύλον, ένφ ή γραμμή τοϋ άλλου ποδός φθάνει είς τό σημεΐον τής χαίτης, όπου 
συναντώνται ή γραμμή τής χειρός, καί τό ξύλον, τά σημεία δέ αυτά είναι τά δεχόμενα τό 
βάρος τών ζφων καί τά όρίζοντα τήν μεταφοράν των. Μερικά άπό τά όριζόντια στοιχεία, 
τά όποια είναι παράλληλα, όπως ή γραμμή τοϋ ξύλου, αύτή τοϋ ώμου, ή θέσις τοΰ ζω- 
στήρος, ή γραμμή τοΰ χιτώνος κάτω καί ή ράχη τοϋ κυνός, διά μιας έλαφράς πρός τά 
άνω άποκλίσεως χάνουν τήν στατικήν των άκινησίαν καί παρουσιάζονται ώς φορείς 
δυνάμεων καί κινήσεως. Ή ύπέρβασις τών γραμμικών διαγραφών καί ό πλοΰτος τών 
πλαστικών πραγματώσεων, τάς όποιας έχομεν είς τήν μορφήν τοϋ κυνηγοϋ, είναι χα
ρακτηριστικός μιάς προσπάθειας, ή όποια κατορθώνει νά άποφύγη τούς περισσοτέρους 
άπό τούς περιορισμούς, οί όποιοι έπιβάλλονται άπό τήν φύσιν τοϋ ύλικοΰ καί τόν χα
ρακτήρα τής έπιφανείας, ή όποια τοϋ έχει δοθή. Ή έργασία είς τό σύνολόν της χαρα
κτηρίζεται άπό μίαν μελέτην πραγματικών χαρακτηριστικών τής ζωής, μαζί μέ μίαν 
παράλληλον χρησιμοποίησιν θεμάτων τά όποια δέχεται άπό άλλα έργα. Ή όργανική 
συγκρότησις καί ή πληρότης είς τήν όρθήν χρησιμοποίησιν τών λειτουργικών δεδο
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μένων άποδεικνύει, έκτός των άλλων, δτι ό δημιουργός τών μορφών μπορεί νά μορφο- 
ποιή έπιδράσεις τάς όποιας έχει δεχθή καί παρατηρήσεις τάς όποιας ό ίδιος έχει κάμει 
χωρίς καμμίαν παραφωνίαν. Ή μορφή τοϋ κυνηγοΰ δέν παρουσιάζεται μόνον ώς μία εί- 
κών, άλλα ώς σύνολον δυνάμεων τάς όποίας γνωρίζομεν είς τήν συγκεκριμένην των 
όλοκλήρωσιν.

’Εννοείται δτι δέν λείπουν καί μικραί άσάφειαι, αί όποΐαι δέν μειώνουν τήν προσφο
ράν τοΟ τεχνίτου. Μία χαρακτηριστική δυσκολία παρουσιάζεται εις τό σημεΐον 
δπου συνδέεται ό λαιμός τοΰ λέοντος μέ τό ξύλον δέν είναι σαφής έκεΐ ό τρόπος μέ 
τον όποιον χρησιμοποιείται ή χειρ καί δέν διασαφηνίζεται έπαρκώς ό ρόλος της. Τό 
πιθανώτερον είναι, νά έφαντάσθη ό τεχνίτης τήν χεϊρα διερχομένην άνωθεν τοΟ ξύλου, 
ώστε νά ίσορροπή τοΰτο καί νά συλλαμβάνη τήν χαίτην τοϋ ζφου, διά νά ύποβαστάση 
τό βάρος του, άν καί δέν άποκλείεται νά κρατή άπλώς τό ξύλον. Είς τήν άλλην όμάδα 
φαίνεται σαφώς δτι καί τό έμπροσθεν ευρισκόμενον ζώον είναι άνηρτημένον άπό τοϋ 
ξύλου, καί παραλλήλως κρατείται καί άπό τών κεράτων. Ίσως ή πρόσδεσις τοϋ λέοντος 
δέν είναι όρατή, διότι θεωρείται ώς καλυπτομένη ύπό τής χαίτης, άλλά πάντως πρόκει
ται περί μιας άσαφείας.

Είς τήν πλάτην τοϋ κυνηγοϋ διακρίνεται ή φαρέτρα, δπως φέρεται άπό τοΰ ίμάντος 
διά τοϋ ώμου καί εντός αύτής τέσσαρα βέλη. Είναι τοποθετημένα μέ τάς αίχμάς προς 
τά έπάνω καί όρατάς είς παράταξιν καί ίσως έννοεΐται δτι καί άλλαι σειραί εύρίσκον- 
ται δπισθεν αύτών. Ή φαρέτρα καταλήγει κάτω είς τό σύνηθες καμπύλον σχήμα, τό 
όποιον έχομεν καί είς πολλάς παραστάσεις τής φαρέτρας τοΰΉρακλέους174, είςτό άνω 
μέρος τής όποίας έπίσης διακρίνονται κατ’άνάλογον τρόπον καί τά βέλη175. Τό τόξον 
τό όποιον παίζει καί σημαντικόν συνθετικόν ρόλον καλύπτεται κατά τό μεγαλύτερον 
μέρος του ύπό τοΰ σώματος τοΰ κυνηγοϋ καί διακρίνεται δπισθεν παρά τον γλουτόν 
μεταξύ τοΰ χιτώνος καί τής άρχής τών ποδών τοΰ ζφου, έμπροσθεν παρά τον καταπί- 
πτοντα κόλπον καί μεταξύ τής ζώνης καί τών ποδών τοϋ λέοντος. Ό τρόπος άναρτή- 
σεώς του παραμένει κάπως άσαφής176 καί φαίνεται μάλλον δτι έχει έξαρτηθή έκ τοΰ 
αύτοϋ μέ τήν φαρέτραν άορτήρος. Τό ξύλον έπί τοΰ όποίου έχουν προσδεθή τά ζώα 
παρουσιάζει έπίσης Ιδιαίτερον ένδιαφέρον, διότι είς τό έν τών άκρων του έχει φύλλα 
ή άνθη, τά όποια ένθυμίζουν παραδείγματα παραστάσεων άνατολικών έργων μέ άντιθε- 
τικάς όμάδας ζφων μεταξύ τών όποιων εύρίσκεται τό δένδρον τής ζωής177· Χωρίς νά 
είναι δυνατόν νά προχωρήση κανείς Ιδιαιτέρως είς τό σημεΐον αυτό, δέν δύναται νά

174. Παράστασις τοΰ Ήρακλέους μέ τήν φαρέτραν έντός τής όποίας διακρίνονται τά βέλη πρβλ. 
Rumpf, Chalkidische Vasen πίν. 6 δπου μετρώνται πέντε βέλη. Καρούζου, ’Αγγεία Άναγυροΰντος, πίν. 
Ε, τέσσαρα βέλη.

175. Διά τό τόξον καί τήν άνάρτησίν του πρβλ. γενικώς Bulanda, Bogen und Pfeil bei den Volkern 
des Altertums, 1913 σελ. 84. Bonnet, Die Waffen der Volker des alten Orients 1926 σελ. 178 είκ. 81 
πρβλ. καί τούς Ιππείς τοΰ έκ Βοιωτίας μετ’ άναγλύφου άγγείου τής Βοστώνης, Hampe, Sagenbilder 
πίν. 56. Ant. Dcnkm. II, 24, 12. Τόξον κυνηγοΰ ©έρμου, Payne, BSA 27 (1925-26) σελ. 128.

176. Πρβλ. έπίσης περί τοΰ τόξου είς τούς Έλληνας, A. Schannberg, Bogen und Bogenschiitze bei 
den Griechen 1910 σελ. 68. Μορφή φέρουσα βέλη καί φαρέτραν είκονίζεται συχνά καί είς τά μολύ- 
βδινα ειδώλια τής Όρθιας Orthia σελ. 274 είκ. 125.

177. Πρβλ. Poulsen, Orient σελ. 65 - 66. A. Moortgat, Vorderasiatische Rollsiegel, πίν. 24, 160 καί 
166 άπό τάς παλαιοτέρας παραστάσεις καί άπό τόν 9ον- 8ον αίώνα πίν. 72, 606, πίν. 76,643.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:23:03 EEST - 3.236.241.27



ΛΑΚΩΝΙΚΟΙ ΜΕΤ’ ΑΝΑΓΛΥΦΩΝ ΑΜΦΟΡΕΙΣ 219

μή σημειώση τήν άναλογίαν, ή όποία υπάρχει καί ίσως υποδεικνύει κάτι περισσό
τερον 178. Δύσκολον είναι νά διακριθή έκ ποιου δένδρου προέρχεται ό κλάδος αύτός μέ 
τά περίεργα φύλλα, άλλά είδικώς ώς πρός τήν άπόληξιν παρουσιάζει πολλήν ομοιό
τητα μέ τόν άσφόδελον (σφερδούκλι), ό όποιος μέ τούς καρπούς του εις τό άκρον δί
δει τήν Ιδίαν εικόνα, αν καί δέν φαίνεται δυνατόν νά έννοήται αυτός, διότι αύτός είναι 
θάμνος, ό όποιος μάλιστα δέν δύναται νά άνθέξη ούτε τό μικρότερον βάρος. Έκ τού ξύ
λου αύτοΰ εις τό όπισθεν τοϋ κυνηγού μέρος κρέμαται θηλεία μάλλον έλαφος ή δορ
κάς διακρινομένη έκ τών μεγάλων ώτων, τής μικρας ουράς καί τοϋ μακροϋ καί καλώς 
διαγραφομένου σώματος. Εις τό άνω μέρος καί παρά τήν κεφαλήν τού κυνηγού διακρί- 
νονται αί όπλαί τού ζφου, όπως καί ή σύνδεσις των ποδών διά σχοινιού εις τό ξύλον 
καί μάλιστα διά πολλών στροφών. Εις τό κάτω μέρος ή κεφαλή μέ τό ήμιάνοικτον στό
μα τού ζφου δίδει σαφώς τήν έντύπωσιν, ότι τούτο είναι νεκρόν καί ακόμη, ότι καί τά μέ
λη του κινούνται κατά τόν ρυθμόν τής έναλλαγής τών βημάτων τού κυνηγού. Τούτο 
παρατηρεΐται εις όλα τά φερόμενα ζώα διά τών όποιων ό τεχνίτης δημιουργεί ρυθμι
κός κινήσεις, παρακολουθούσας τήν κίνησιν τού σώματος τού κυνηγού. Τό νά μεταφέ- 
ρωνται κρατούμενα άντεστραμμένα τά ζώα είναι κοινόν χαρακτηριστικόν τών παρα
στάσεων τών άνατολικών κυλίνδρων179 καί πιθανώτατα ή άρχική καταγωγή τού θέμα
τος συνδέεται μέ είδικάς άνατολικάς παραστάσεις. Τό ένδιαφέρον εις τήν περίπτωσιν τού 
τεχνίτου τής Σπάρτης είναι ότι δέν άπεικόνισε τά δύο ζώα μέ τόν αυτόν τρόπον φερό
μενα ή προσδεδεμένα έπί τού ξύλου, άλλά τό έν εις όρθίαν σχεδόν θέσιν. Τούτο πρέ
πει νά θεωρηθή ώς πλουτισμός τής παραστάσεως καί δέν άποκλείεται νά έδημι- 
ουργήθη διά τού συνδυασμού δύο διαφόρων θεμάτων, τό σημεΐον δέ αυτό, όπως καί τά 
άνάλογά του, άποδεικνύουν τήν έλευθερίαν καί τήν ικανότητα τού τεχνίτου τής Σπάρ
της. Ή έλαφος θά ήδύνατο νά συσχετισθή μέ τήν συλληφθεϊσαν ύπό τού Ήρακλέους 
Κερυνίτιδα έλαφον τήν όποιαν κατά τήν παλαιοτέραν παράδοσιν, παραδιδομένην ύπό 
τού Εύριπίδου 18°, είχε φονεύσει ούτος «τάν τε χρυσοκάρηνον δόρκαν ποικιλόνωτον 
κτεΐναι». Δέν υπάρχουν όμως εις τήν παράστασιν στοιχεία δικαιολογοΰντα τήν σύν- 
δεσιν, διότι ούτε μέ τόν Ήρακλέα ταυτίζεται ό κυνηγός, ούτε ύπάρχουν τά κέρατα τής 
έλάφου181. 'Η έργασία εις τό σύνολον τού σώματος τού ζφου, όπως καί εις τάς λεπτο
μέρειας του, χαρακτηρίζεται άπό τήν προσπάθειαν τού τεχνίτου νά πλησιάση όσον τό 
δυνατόν περισσότερον τό πραγματικόν. Ή όλη διαπραγμάτευσις παρουσιάζει τόν αυ
τόν χαρακτήρα, όπως καί εις τό σώμα τού κυνηγού, μέ τήν έναλλαγήν τών μεγάλων έπι- 
φανειών καί τών μικρών ένοτήτων καί τήν έντονον πλαστικήν διάθεσιν. Τούτο διευ
κολύνεται καί άπό τήν έλαφράν στροφήν τού ζφου, ή όποία έπιτρέπει τήν ύποδήλωσιν 
τής έκτάσεώς του εις τόν χώρον, καί ένισχύεται καί διά τών παραλλήλων έπιπέδων 
τού άναγλύφου, τά όποια παρακολουθούν τάς γραμμάς τού σώματος. Αί λεπτομέρειαι

178. Ισως ό κλάδος αύτός συνδέεται μέ άνάλογα δείγματα έκ τών παραστάσεων τών έλεφαντοστών, 
Orthia πίν. 92,1 καί 157,7 παρά τάς διαφοράς πού παρατηρούνται.

179. Πρβλ. Frankfort, Cylinder Seals, σελ. 139 πίν. 92. A. Barnett, The Nimrud Ivories σελ. 83 είκ. 
28. Πρβλ. είς τήν έλληνικήν τέχνην τόν κυνηγόν τού Θέρμου καί τούς Κέρκοπας.

180. Εύριπ. Ηρακλής στ. 375. Πρβλ. καί Schweitzer, Herakles σελ. 168. Ό Hampe, Sagenbiider σελ. 
42 κ.έ. εύρίσκει είς τήν βοιωτικήν πόρπην πίν. 8 παράστασιν φόνου έλάφου μέ δόρυ.

181. Πρβλ. Brommer, Herakles σελ. 22 καί 86 πίν. 16 τήν παλαιοτέραν άπεικόνισιν τού θέματος 
τής Κερυνίτιδος έλάφου είς πινάκιον.
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αί όποΐαι παρατηρούνται είς την έλαφράν γραμμήν τών τριχών τής ράχης τοΟ ζώου, 
αύταί τοϋ νεκρού κλειστού άλλά τόσον χαρακτηριστικού όφθαλμοΰ, όπως καί τού στό
ματος καί τών ώτων είναι έκπληκτικής έκφραστικότητος. ’Ενδιαφέρον είναι ότι ή έρ- 
γασία κατορθώνει νά συνδυάζη εις τοιοΰτον βαθμόν τήν γενικήν συγκρότησιν μέ τά 
μερικά χαρακτηριστικά.

Τό έτερον τών ζφων, τό κρατούμενον δρθιον πρό τού σώματος τού κυνηγού, διά τού 
ξύλου καί τής χαίτης είναι λέων. Είκονίζεται είς όρθίαν σχεδόν στάσιν καί κατά τρό
πον ώστε, νά είναι ή κεφαλή τού ζφου άντιμέτωπος αυτής τού κυνηγού. Τό ζώον είναι 
άσφαλώς νεκρόν καί τούτο έκτος τών άλλων τονίζεται άπό τήν εύρισκομένην ύψηλό- 
τερον τού έδάφους θέσιν τών ποδών του. Τό στόμα του είκονίζεται ήμιάνοικτον, ώς έάν 
νά βρυχάται ή νά άπειλή καί είς μίαν περίεργον διά νεκρόν ζώον στάσιν, τούτο όμως 
ίσως γίνεται διά νά δυνηθή ό τεχνίτης νά πολλαπλασιάση τάς λεπτομέρειας, όπως νά 
δείξη τούς όδόντας καί τήν γλώσσαν. Ή αιχμή τού κρατουμένου διά τής δεξιάς χειρός 
τού κυνηγού δόρατος στηρίζεται έλαφρώς εις τόν τράχηλόν του, ώς νά χρησιμοποιήται 
διά νά ύποστηριχθή πλαγίως τό σώμα τού ζφου. Ή θέσις καί ό τρόπος μέ τόν όποιον 
άπεικονίζεται τό ζώον μέ τό άνοικτόν στόμα έχουν πολλά παράλληλα εις έργα τής άνα- 
τολικής τέχνης, όπου δέν έλλείπουν καί παραδείγματα μεταφερομένων διά τών έμπρο- 
σθίων ποδών λεόντων, όπως δεικνύει ένας Μιττανικός κύλινδρος τού 1450 π.Χ. περί
που 182, καί τά πλησιέστερα χρονικώς ανάγλυφα τής Nimrud183. Ό τρόπος μάλιστα τής 
άποδόσεως τού άνοικτοΰ στόματος εύρίσκεται είς μίαν έξ έλεφαντοστοΰ πυξίδα τής 
Nimrud, είς τήν όποιαν έχομεν τήν αυτήν πτώσιν τού κόλπου, όπως καί είς τόν κυνη
γόν μας184.’Ανάλογος είναι είς τήν έλληνικήν τέχνην ή θέσις τού λέοντος είς τήν έλ- 
λιπή πηλίνην πινακίδα τού Σουνίου185, είς τήν όποιαν έπίσης έχομεν μίαν άνθρωπίνην 
μορφήν άντιμέτωπον τού λέοντος, μέ άνοικτόν τό στόμα καί είς τό αύτό ύψος μέ τήν 
κεφαλήν τού άνθρώπου186.

Άπό τήν δλην όργάνωσιν καί τάς λεπτομέρειας άναγνωρίζεται, ότι ό λέων τόν ό
ποιον φέρει ό κυνηγός, ανήκει είς τόν τύπον τών λεόντων τής Άσσυριακής τέχνης187.

182. Πρβλ. τήν ανδρικήν σφίγγα τήν βαίνουσαν πρός τά δεξιά καί μεταφέρουσαν δύο λέοντας κρα
τουμένους άπό τούς πόδας, Frankfort, Cylinder Seals 1939 σελ. 42, α, Barnett, Nimrud Ivories 1957 σελ. 83.

183. Barnett, Nimrud Ivories σελ. 134 πίν. 33 καί 34 άπό τόν 9ον πρός 8ον αιώνα.
184. Barnett, Nimrud Ivories πίν. 22, 52 άνάλογος τρόπος τοΟ σχηματισμού τού κόλπου πίν. 18 καί 

26, 2 ό βραχύς χιτών πολύ συγγενής μέ αύτόν τών έλεφαντοστών τής Σπάρτης Orthia πίν. 126, 1, 6.
185. ΑΕ 1917 σελ. 197 είκ. 10. Kunze, Archaische Schildb. πρόσθετος πίναξ 8,2.
186. Αύτή ή σχεδόν ίσοκεφαλία μεταξύ τής μορφής τού κυνηγού καί τού λέοντος, είναι ένα άπό 

τά χαρακτηριστικά τά όποια άπομακρύνουν τήν παράστασιν άπό τόν τύπον τού κυνηγού καί τόν φέ
ρουν είς τό θέμα τής πάλης ήρωος καί λέοντος. Πρβλ. πόσον ΰπερέχει τό ζώον τών άνθρώπων είς 
τήν παράστασιν τού μυθικού κυνηγίου τής οίνοχόης Chigi. Τό θέμα τής πάλης άνθρώπου-λέοντος 
είναι άνατολικής προελεύσεως, ώς έτονίσθη ύπό τού Rodenwaldt, Griechische Reliefs in Lykien, Sitzb. 
d. Preus. Ak. 1933 σελ. 1040, έπίσης M. Cahn, Mus. Helveticum 7 (1950) σελ. 194 κ.έ. Σ. Καρού- 
ζου, ’Αγγεία "Αναγυρούντος σελ. 88 σημ. 3 καί περαιτέρω Moortgat, Tammuz σελ. 9. Ό Matz, G. 
Rodenwaldt g. Κ. I, σελ. 64 θεωρεί τήν παλαιοτέραν έλληνικήν παράστασιν τού θέματος έκ τού Κερα- 
μεικού, ώς έχουσαν συμβολικόν περιεχόμενον πρβλ. X. Καρδαρα, Ροδιακή 'Αγγειογραφία σελ. 260.

187. Διά τά ειδικά χαρακτηριστικά τού τύπου πρβλ. Kunze, Kret. Bronzereliefs σελ. 188 γενικώς 
περί τού λέοντος καί C. Η. Haspels, Lions, Studia Archaeologica, S. Von Hoorn, Oblata, σποράδην. 
Περί τών μεταβολών είς τήν παράστασιν τής χαίτης τών ροδιακών παραστάσεων, X. Καρδαρα, Ρο- 
διακή ’Αγγειογραφία σελ. 260 κ.έ.
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Ή χαίτη του φλογοειδής μας δίδει μίαν χαρακτηριστικήν και είς άλλους λέοντας σπαρ
τιατικών παραστάσεων, διαμόρφωσιν, μεταξύ τών όποιων είναι τό πώρινον τεμάχιον 
έκ τοϋ ίεροΰ τής Όρθιας188, καί οί λέοντες τοϋ κρατήρος τοϋ Βίξ189. Ή φλογοειδής αυ
τή διάταξις είς παραλλήλους όμάδας τήν όποια είχεν ό Rumpf190 191 θεωρήσει ώς είδικώς 
συνδεομένην μέ τό λακωνικόν έργαστήριον άποδεικνύεται διά τών λεόντων τοϋ νέου 
άμφορέως σαφέστερον ώς μία ιδιαιτέρα προσφορά τούτου είς τόν πλουτισμόν τοϋ τύ
που. Τοιουτοτρόπως, άν καί κατά τήν χαίτην ό λέων εύρίσκεται πλησίον τών κορινθια
κών παραδειγμάτων καί κυρίως αύτοϋ τής οίνοχόης Chigi, ή όποια έπίσης έπηρεάζεται 
άπό άσσυριακά πρότυπα1β1, τά όποια διαφέρουν κατά τήν χαίτην άπό τούς χεττιτικούς 
λέοντας τών πρωτοκορινθιακών έργων192, άναμφιβόλως μας δίδεται είς μίαν τοπικήν 
μετάπλασιν. Τά ώτα μέ τόν καρδιόσχημον σχηματισμόν πλησιάζουν παραδείγματα άτ- 
τικών παραστάσεων193, ένώ ό κόμβος τής χαίτης είς τό άνω μέρος τής κεφαλής παρου
σιάζεται έπίσης ώς μία ιδιορρυθμία. Πιθανώτατα, τόσον κατά τόν έπί τοϋ άνω μέρους 
τής κεφαλής κόμβον καί τήν φλογοειδή χαίτην, οί λέοντες τοϋ άμφορέως τής Σπάρ
της κατάγονται άπό κυκλαδικά πρότυπα, όπως μάς διδάσκει τό δστρακον τοϋ Μηλια- 
κοϋ άγγείου τοϋ Βερολίνου μέ τήν Πότνιαν Θηρών, είς τό όποιον μέ τόν αύτόν άκρι- 
βώς τρόπον άποδίδονται καί τό στόμα καί ό όφθαλμός τοϋ ζφου194. Τό σώμα τοϋ ζώου 
είς τό σύνολόν του παρουσιάζεται στιβαρόν, χωρίς νά είναι ύπερβαλλόντως βαρύ, οί 
πόδες του ισχυροί μέ τονισμόν τών λεπτομερειών, καί διάφορα έπίπεδα, ώστε νά δί
δουν τήν έντύπωσιν τοϋ πλαστικοΰ σχηματισμοΰ περισσότερον άπό όσον τό έπι- 
τρέπει τό άνάγλυφον. Ή κεφαλή τετράγωνος καί βαρεία πλουτίζεται διά πολλών μικρών 
λεπτομερειών, όπως διά τών όδόντων οί όποιοι διακρίνονται καλώς είς τήν άνω σια
γόνα καί τής γλώσσης ή όποια μόλις είναι όρατή, ένώ οί μεγάλοι στρογγυλοί όφθαλμοί 
είναι άτελέστερον έσχηματισμένοι. Είς τό σχηματικώς καί κατά μεγάλας έπιφανείας 
είργασμένον μέσον σώμα, όπως καί είς τάς περιπτώσεις τοϋ κυνηγού καί τής έλάφου, 
άπαντοϋν ή κεφαλή καί οί πόδες μέ τήν φανεράν προτίμησιν τών λεπτομερειών καί τήν 
περισσότερον διακοσμητικήν τάσιν. Προ τών έμπροσθίων ποδών τοϋ λέοντος καί κατά 
χαρακτηριστικώς ένδιαφέροντα τρόπον εύρίσκεται τό άνω μέρος τοϋ τόξου τό όποιον 
άπολήγει είς τρίφυλλον σχήμα, διά νά τονίση άκόμη σαφέστερον τήν προτίμησιν καί 
τήν χαράν τοϋ τεχνίτου διά τάς λεπτομέρειας.

Είς τό κάτω μέρος καί μεταξύ τών ποδών τοϋ κυνηγοϋ έχομεν τήν παρουσίαν τοϋ χα
ρακτηριστικού συντρόφου του είς τό κυνήγιον, τοϋ κυνός, είς μίαν θαυμασίαν σχεδόν 
νατουραλιστικήν άπόδοσιν. Είκονίζεται μέ άνασηκωμένην τήν ουράν βαδίζων πρός 
τά δεξιά, άλλά μέ τό ρύγχος πρός τά κάτω, προφανώς είς τήν στάσιν τοϋ ίχνηλατοϋν-

188. Orthia, πίν. 5.
189. Tresor de Vix, Mon. Piot 48 (1956) πίν. 7.
190. Rumpf, Charites, σελ. 130.
191. Payne, NC. σελ. 68 είκ. 14, Dunbabin, Greeks σελ. 47.
192. Payne, NC. σελ. 67 - 69. Γενικώς πρβλ. καί W. L. Brown, The Etruscan Lion 1960 σπορά

δην. Διά τούς λέοντας τών πρωτοαττικών παραστάσεων, Μυλωνάς, Πρωτοαττικός Άμφορεύς σελ. 
56 κ.έ.

193. Σ. Καρούζου, 'Αγγεία ΆναγυροΟντος σελ. 51 είκ. 42 καί πίν. 64 καί 65. Όστρακον Αίγίνης. 
είς τό Βερολϊνον, CV. Berlin 1 πίν. 35, 1. Μυλωνάς, Πρωτοαττικός Άμφορεύς σελ. 59 είκ. 25 β.

194. ΑΖ 1854 πίν. 61. Matz, G. gr. Kunst, I, πίν. 169, β. Rumpf, Malerei πίν. 6, 5.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:23:03 EEST - 3.236.241.27



222 ΧΡ. ΧΡΗΣΤΟΥ

τος, άκριβώς δέ μεταξύ των ποδών τού κυνηγού. Μέ τήν σχετικώς μακράν καί διαγρά- 
φουσαν τοξοειδή γραμμήν ούράν, τό λεπτόν καί μακρόν σώμα καί τούς ισχυρούς πόδας, 
άποτελεΐ χαρακτηριστικόν τύπον τού κυνηγετικού κυνός, ό όποιος θά ήτο Ιδιαιτέρως 
προσφιλής εις τήν Σπάρτην. Εις τήν έλληνικήν τέχνην δεν έλλείπουν τά παραδείγμα
τα των άκολουθούντων τόν κύριόν των κυνών καί εις τάς περισσοτέρας των περιπτώ
σεων άποτελοΰν τό κριτή ριον τής άναγνωρίσεως τής ίδιότητος των κυρίων των, όπως 
είς τήν γνωστήν στήλην τού Άλξήνορος195. Δέν άπουσιάζουν έπίσης άπό τάς παρα
στάσεις κυνηγίου, όπως είς αυτήν τής οίνοχόης Chigi καί ιδιαιτέρως είς τάς σχετικάς 
μέ τόν μύθον τού Άκταίωνος196 τού κατ’ έξοχήν κυνηγού καί άπό τήν συνοδείαν τών 
κοινών κυνηγών όπως είς τήν παράστασιν τού Τιμωνίδα197. Είς τήν περίπτωσιν τού κυ
νηγού τού Θέρμου όμως δέν υπάρχει κύων καί ίσως τούτο, ώς ύπετέθη 198, είναι μία χα
ρακτηριστική ένδειξις δτι δέν πρόκειται περί θνητού άλλά περί ήρωικής μορφής, ή 
θεού. Ό κύων είκονίζεται μεταξύ τών ποδών τού κυνηγού καί κατ’ άνάλογον τρόπον πα- 
ρίστανται κύνες καί μεταξύ τών ποδών ίππων199, Κενταύρων200 ή παρά τάς κλίνας όπως είς 
τήν παράστασιν τού Ήρακλέους καί τού Εύρύτου είς τόν κορινθιακόν κρατήρα τού Λού
βρου201. Παρά τό γεγονός ότι ό τρόπος αύτός-άπεικονίσεως πρέπει νά θεωρηθή ώς συ
νήθης, είς τήν περίπτωσιν τού κυνηγού, έπιδιώκεται δι’ αύτοΰ νά δοθή κάπως καί ή 
έντύπωσις τού χώρου, δτι δηλαδή ούτος βαδίζει παραλλήλως τού κυρίου του, δπως 
φαίνεται καί είς τήν παράστασιν τού κυνηγού τού Άμάσιος, τού Λονδίνου 202. Πα
ράλληλον είκονογραφικόν τύπον μας δίδει πιθανώτατα τό δστρακον τού Βρεταννικοΰ 
Μουσείου 203, τό όποιον ίσως συνδέεται μέ τόν Άκράγαντα καί άκόμη πλησιέστερον 
άπό άνάλογον πρότυπον προέρχεται ό μεταξύ τών ποδών τής Άρτέμιδος-Έκάτης άπ- 
εικονιζόμενος κύων τού πινακιδίου τής Δαιμόνιας 204, λακωνικόν έπίσης έργον. Άπό 
τής άπόψεως αύτής δέν δύναται νά θεωρηθή δτι ή χρησιμοποίησα; τού κυνός μεταξύ τών 
ποδών τών κυνηγών έχει ώς σκοπόν άπλώς νά καλύψη τόν κενόν χώρον διά τό horror 
vacui τής άρχαϊκής τέχνης,δπως είς τόν γνωστόν κορινθιακόν κρατήρα τοΰ’Αμφιαράου205

195. ’Εθνικόν Άρχ. Μουσεΐον άριθ. 39. Richter, Sculpture and Sculptors 2 είκ. 425. Lippold, Pla- 
stik πίν. 38, 1.

196. P. Jacobstahl, Aktaions Tod, Marburger Jahrb. fur Kunstwiss. 5, σελ. 1-23 μέ συγκεντρω- 
σιν καί τής βιβλιογραφίας.

197. Buschor, Griechische Vasenmalerei σελ. 62 είκ. 45. Pfuhl, Malerei III, εϊκ. 182. Rumpf, Ma- 
lerei πίν. 13, 1.

198. Πρβλ. Payne, BSA 27 (1925 - 26) σελ. 128 κ.έ.
199. ’Ενδιαφέρον είναι τό παράδειγμα τής πηλίνης σίμης τοΰ Παλαικάστρου, Matz πίν. 288 β, 

πρβλ. έπίσης τό παράδειγμα πάλιν πηλίνης έπενδύσεως έκ Θάσου. G. Richter, Archaic Greek Art 
1949 πίν. 161.

200. Τυπικόν δείγμα ή παράστασις τοϋ άμφορέως Northamton τοΟ Μονάχου, Buschor, Griechische 
Vasenmalerei σελ. 109 είκ. 79 καί Griechische Vasen σελ. 114 είκ. 74.

201. Λοδβρον άριθ. 645. Rumpf, Malerei πίν. 13,6 καί Matz, G. gr. Kunst I, πίν. 160.
202. S. Karouzou, The Amasis Painter πίν. 15,2. Jacobstahl, Ornamente griechischer Vasen πίν. 4a. 

Rumpf, Malerei πίν. 12, 10.
203. Weinberg, Corinthian Relief Ware, Hesperia 1954 σελ. 121 πίν. 27 β άνάλογα δείγματα είς τήν 

Κοπεγχάγην CV. Copenhagen 5 πίν. 24, 225, 4-5.
204. X. Χρήστου, Άρτεμις Εκάτη ΑΕ 1953 - 54 (1961) σελ. 189 είκ. 1.
205. Pfuhl, Malerei III, είκ. 179. Buschor, Gr. Vasen σελ. 119 είκ. 77.
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ή είς πολλά λακωνικά έργα206, καί τά διάφορα ζώα καί τά πτηνά εις τάς παραστάσεις 
τών χαλκιδικών άγγείων207. Φαίνεται βέβαιον διά τήν περίπτωσιν τοϋ κυνηγοϋ δτι άπο- 
βλέπει νά συγκεκριμενοποιήση τήν ιδιότητα τής άπεικονιζομένης μορφής καί παραλ- 
λήλως νά δώση τήν έννοιαν τοΰ χώρου, καί διά τοϋτο ασφαλώς χρησιμοποιείται 
καί εις τάς παραστάσεις τής Θήρας τοϋ Καλυδωνίου κάπρου 208, ή καί άλλας μυθολογι
κός σκηνάς209. Τήν ύπό τρέχοντα ζώα άπεικόνισιν τοϋ κυνός συνέδεσεν ήδη ό Poul- 
sen210, κυρίως ύπό τρέχοντας ίππους, μέ τάς έπιβιώσεις τών Χεττιτικών έπιδράσεων, 
όπου κυρίως άπανταται καί ό τρόπος αυτός τής παραστάσεως ό όποιος γενικώς φαίνε
ται δτι έκεϊ έχει τήν άφετηρίαν του.

Είναι γνωστόν πόσον έφημίζοντο κατά τήν άρχαιότητα οί λακωνικοί κύνες211, τών 
οποίων μάλιστα καί έκ τών φιλολογικών ειδήσεων γνωρίζομεν διάφορα είδη. Μεταξύ 
αυτών περίφημοι έθεωροϋντο οί Άλωπεκίδες καί οί Κυνοσουρίδες. Διά τούς πρώτους 
μας πληροφορεί ό Αριστοτέλης, Τστ. Φυσ. VIII, 28 εξ άλώπεκος και κυνός οί λακωνι
κοί καί τό σχόλιον είς τήν Άρτέμιδα τοϋ Καλλιμάχου, Κννοσονρίδας τάς υπό κυνών 
καί άλωπέκων τικτομένας κύνας, ή τάς λακωνικός. Κννοσονρίς γάρ τόπος Λακωνικής212. 
Ό Ξενοφών είναι άκόμη σαφέστερος διότι παρατηρεί (Κυνηγ. 3.1 ): τά άέ γένη τών 
κυνών έστι διττά, αί μέν Καστόριαι αί δέ άλωπεκίδες’ έχονσι δέ αί μέν Καστόριαι τήν 
επωνυμίαν ταντην δτι Κάστωρ ήσθε'ις τω έργω μάλιστα αύτάς διεφνλαξεν αί δέ άλω
πεκίδες διότι έκ κυνών καί άλωπέκων έγένοντο έν πολλω δέ χρόνογ σνγκέκριται 
αυτών ή φνσις. Παρά τό γεγονός δτι μία τοιαύτη διασταύρωσις άποκλείεται ύπό 
τών ειδικών, ένώ δέν θεωρείται άδύνατος213 ή διασταύρωσις κυνός καί τσακάλου 
ή λύκου καί ή σύνδεσις οφείλεται μάλλον είς τήν όμοιότητα παρά τήν καταγω
γήν ενός ώρισμένου είδους κυνός, γεγονός είναι δτι μαρτυροΰνται μερικά χαρακτηρι
στικά είδη κυνών είς τήν Λακωνίαν. Διότι έκτος τών Καστορίδων, τών Άλωπεκίδων καί 
τών Κυνοσουρίδων άναφέρεται είς τάς άρχαίας ειδήσεις καί έν άλλο γένος, τό τών 
Μενελαΐδων, τό όποιον εϊχεν άναπτυχθή ύπό τοΰ Μενελάου214. Είς τάς άπεικονίσεις

206. Πρβλ. είς τό κυνήγιον κάπρου τής κύλικος των Παρισίων Lane, BSA 34 (1933 - 34) πίν. 41 α, 
ή τόν ιππέα τής κύλικος τοϋ Λονδίνου, έ.ά. πίν. 45, β, έπίσης στήν κύλικα τοϋ Άρκεσιλάου Buschor, 
Gr. Vasenmalerei σελ. 119 είκ. 86 διά νά περιορισθώμεν είς όλίγα καί ένδεικτικά παραδείγματα.

207. Πρβλ. Rumpf, Chalkidische Vasen πίν. 173.
208. Ε. Langlotz, Wurzburger Vas. πίν. 50, 201 - 202 πίν. 51,255 πίν. 102,322 καί τήν Θήραν τοϋ 

Καλυδωνίου Κάπρου πίν. 199, 442.
209. Πρβλ. τάς παραστάσεις τών άγγείων τοϋ Πόντου, Ducatti, Pontische Vasen πίν. 9, β. Jacob- 

stahl, Ornamente gr. Vasen 211 κ.έ. μέ παράστασιν έκ τοϋ τρωικού κύκλου όπου εχομεν καί τόν κόλ
πον κατ’ άνάλογον μέ τόν κυνηγόν τής Σπάρτης τρόπον.

210. Poulsen, Orient σελ. 33. Ducatti, Pontische Vasen σελ. 17 σημ. 65. Ε. Akurgal, Griechische 
Reliefs σελ. 87.

211. Πλουτ. Αποφθέγματα Λακ. 225. Αίσώπου Μϋθοι 390. ’Αλκμάν άπόσπασμα 14. "Ο Ξενο
φών είς τόν Κυνηγετικόν 10 συνιστδ τούς λακωνικούς κύνας διά τό κυνήγιον τοϋ κάπρου: προς δέ 
τόν ύν τον άγριον κεκτήσΟαι κύνας ’Ινδικός Κρητικός Λοκρίδας Άρκνς ακόντια προβόλια ποδοστρά- 
βας.

212. Πρβλ. καί Ησύχιος 397, Κυναλώπηξ έξ άλώπεκος και κυνός λακωνικούς κύνας φααι γενέσθαι 
καί Πολυδ. Ονομαστικόν, Λεγονσι δέ τάς μέν Λακαίνας έξ αλωπεκών τό άρχαΐον και κυνών γενο- 
μένας κληθήναι άλωπεκίδας.

213. Ο. Keller, OJh 8 (1905) σελ. 251 έπίσης Keller, Antike Tierwelt I, σελ. 122.
214. Πολυδ. ’Ονομαστ. 5. 40.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:23:03 EEST - 3.236.241.27



224 ΧΡ. ΧΡΗΣΤΟΥ

τών έργων τής λακωνικής τέχνης εύρίσκομεν πράγματι διάφορα είδη κυνών άλλά ά- 
τυχώς δυσκόλως δυνάμενα νά συνδεθοΰν μέ τό ένα ή τό άλλο άρχαΐον άνομα. Ή ταχύ- 
της τών λακωνικών κυνών ήτο παροιμιώδης, άφοϋ κατά τόν Καλλίμαχον215 216, ή σαν «α
νέμου ταχύτεραι» έκ τούτων δέ αί Καστορίδες συνοδεύουσαι τόν Κάστορα κατά τό κυ- 
νήγιόν του είς τόν πλούσιον είς θηράματα Ταΰγετον210 έκαλούντο καί «Κάστορος θρέμ
ματα». Ό παρακολουθών τόν κυνηγόν τοΰ νέου άμφορέως κύων όμοιάζει μέ τόν άκο- 
λουθοϋντα τό άρμα τοϋ άμφορέως τοϋΗρώου217, δπως καί μέ τόν ευρισκόμενον μεταξύ 
τών ποδών τής Άρτέμιδος Εκάτης τής Δαιμόνιας218, τοιοϋτον καί φαίνεται άτι άνήκουν 
άπαντες είς τό αύτό είδος κυνηγετικών κυνών. Κατά τό σώμα τόσον είς τά γενικά όσον 
καί τά ειδικά χαρακτηριστικά διαφέρουν ούσιωδώς τών τύπων τών λεγομένων πολεμι
κών κυνών τών άκολουθούντων τά πολεμικά άρματα219, είς τάς ίωνικάς παραστάσεις. 
Διά τήν ’Ιωνίαν γνωρίζομεν τήν χρησιμοποίησιν τών κυνών είς τόν πόλεμον, όπου διά 
τήν Κολοφώνα καί τήν έπί τώ Μαιάνδρφ Μαγνησίαν μαρτυρεϊται ρητώς παρά τοΰ ΑΙ- 
λιανοϋ 220 221, οι Μαιάνδρφ παροικονντες Μάγνητες Έφεσίοις πολεμούντες έκαστος τών 
Ιππέων ήγαγεν αντώ συστρατιώτην κννα καί ακοντιστήν221. Πάντως παρά τό γεγονός 
άτι είς τήν παράστασιν τοΰ τεμαχίου άμφορέως τοΰ 'Ηρώου, ό κύων άκολουθεϊ τό άρ
μα δέν γνωρίζω άν δύναται νά συνδεθή μέ τούς πολεμικούς κύνας, δεδομένου, άτι διά 
τήν Ελλάδα δέν μαρτυρεϊται χρησιμοποίησις κυνών είς τόν πόλεμον καί ό τύπος του 
είναι όμοιος μέ αυτόν τοΰ νέου άμφορέως ό όποιος διά τήν σύνδεσίν του μέ κυνηγόν, 
δέν δύναται νά είναι παρά κυνηγετικός. Ίσως είς τάς παραστάσεις τών λακωνικών έρ
γων άναγνωρίζονται τέσσαρες τύποι κυνών, αυτός τόν όποιον έχομεν είς τόν νέον άμ- 
φορέα καί τό τεμάχιον τής Μαγούλας καί τό πινακίδιον τής Δαιμόνιας, ένας δεύτερος 
τύπος μεταξύ τών έπί μαλακού λίθου χαραγμάτων τής Όρθίας222, ό τρίτος είς τά λεγά
μενα ήρωικά άνάγλυφα223 καί ό τέταρτος είς τάς παραστάσεις τών έλεφαντοστών καί 
μερικάς έκ τών άγγειογραφιών. Ίσως ό τών μετ’ άναγλύφων άμφορέων, σαφώς κυνηγε
τικός, θά ήδύνατο νά συνδεθή μέ τούς Καστορίδας, αύτός τών χαραγμάτων τής Όρθιας 
μέ τό βαρύ σώμα καί τά χαρακτηριστικά τοΰ ποιμενικοΰ κυνός μέ τούς Μενελαΐδας, 
αυτός τών ήρωικών άναγλύφων μέ τούς Κυνοσουρίδας καί ό τών άγγειογραφιών μέ τούς 
Άλωπεκίδας 224.

215. Καλλιμ. Ύμνος είς τήν Άρτέμιδα 94. Βιργιλίου Γεωργικά III, 405.
216. ’Αλκμάν Άπόσπ. 13 Όπιανοΰ, Κυνηγ. II, 14 κ.έ. Πολυδ. V, 37, 39.
217. Θά ήδύνατο νά θεωρηθή ώς προερχόμενος άπό τόν Ιδιον τύπον καθ’ δλας τάς λεπτομέρειας, 

τούτο όμως άποκλείεται διότι είναι κατά τό μέγεθος μεγαλύτερος τού κυνός τοϋ νέου άμφορέως. Πάν
τως δέν άποκλείεται νά πρόκειται περί έπαναλήψεως τοϋ αΰτοϋ άρχικοϋ τύπου μέ βελτιωμένον εις 
τάς νέας άνάγκας τό μέγεθος. Μήκος Ηρώου 0,06, νέου άμφορέως 0,05.

218. ΑΕ, 1953 - 54 σελ. 189 είκ. 1.
219. Jahn, Jdl 23 (1908) σελ. 174 κ.έ. Savignoni RM 21 (1906) σελ. 69. Wrede, AM 1916 σελ. 321.
220. Αίλιανοϋ Φυσ. 'Ιστορία, VII, 38 καί τήν παράδοσιν περί τοϋ κυνός τής μάχης τοΰ Μαραθώνος 

ό όποιος άπεικονίσθη εις τήν Ποικίλην Στοάν, Robert, Marathonschlacht, 18 Hallische Winckelmanns- 
programm σελ. 25.

221. Αίλ. Φυσ. Ίστ. 14, 46.
222. Orthia πίν. 69, άριθμ. 46.
223. Tod-Wace, Catalogue σελ. 103 είκ 2 σελ. 107 είκ. 10 έπίσης είς τό άρχαϊκόν άγαλμα καθη- 

μένης μορφής μέ τήν έπιγραφήν ΑΔΕΥΣ σελ. 165 είκ. 69.
224. Orthia πίν. 158, 5, όμοιάζει περισσότερον μέ ποιμενικόν κύνα. Πρβλ. καί τούς κύνας μερικών
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Είς τό μέσον σχεδόν τής ζώνης τοϋ λαιμοϋ έχομεν τον δεύτερον κυνηγόν, μέ τά φε- 
ρόμενα μέ τόν ίδιον ώς καί εϊς τήν προηγουμένην περίπτωσιν τρόπον ζώα, τά όποια 
τώρα είναι διάφορα, δηλαδή κάπρος καί αίγαγρος (Π ί ν. 92). Ό άλλος όμοιος κυνη
γός μέ τά ίδια ζώα είς τήν άφετηρίαν άριστερά τής παραστάσεως τοϋ λαιμοϋ διά τούς 
τεχνικούς λόγους, οι όποιοι έλέχθησαν, δέν διεσώθη παρά κολοβωμένος καί μέ τό εν 
των μεταφερομένων ζφων225, μάς διασφζει καλώς τόν αίγαγρον (Π ί ν. 90 ), τοϋ όποιου 
ή κεφαλή έχει καταστροφή είς τήν ομάδα τοϋ μέσου. Άτυχώς είς τό μέσον ελλείπει εν 
τεμάχιον άπό τόν λαιμόν τοϋ άμφορέως μέ τήν κεφαλήν τοϋ κυνηγοϋ, ή όποια όμως δέν 
θά ήτο διάφορος τών σωζομένων κεφαλών τών δύο άλλων.

Μέ τόν κυνηγόν τοϋ μέσου τής παραστάσεως τής ζώνης τοϋ λαιμοϋ είσάγονται με- 
ρικαί βασικαί καί όλίγαι δευτερεύουσαι άλλαγαί, όπως τά μεταφερόμενα ζφα, ή έλλει- 
ψις τοϋ τόξου καί τής φαρέτρας, ή διάφορος στάσις τοϋ κυνός μεταξύ τών ποδών καί ή 
διακόσμησις τοϋ χιτώνος, μέ άλλα θέματα. Τά βασικά όμως στοιχεία τόσον είς τήν 
όργάνωσιν τής μορφής τοϋ κυνηγοϋ όσον καί είς τήν κατά μέρος άπόδοσιν τών διαφό
ρων χαρακτηριστικών του, παραμένουν τά ίδια τόσον, ώστε θά ήδύνατο νά ύποτεθή, 
ότι καί ό κυνηγός αύτός έχει κατασκευασθή άπό τόν αύτόν μέ τούς άλλους τύπον (μή
τραν), πράγμα τό όποιον όμως δέν φαίνεται πιθανόν. Ή περίπτωσις αυτή θά μποροϋσε νά 
συζητηθή, άν τά ζώα ήσαν τοποθετημένα έπί τοϋ σώματος τοϋ άγγείου μετά τό άνά- 
γλυφον τοϋ κυνηγοϋ, άλλά τοϋτο δέν συμβαίνει διότι είς τό όπίσθιον ζώον, ή χειρ του 
είναι έπί τοϋ σώματος τοϋ κάπρου. ’Επίσης μερικαί πολύ μικραί άλλά χαρακτηριστι
κοί καί ήθελημέναι διαφοραί, όπως αύτή ή όποια παρατηρεΐται είς τήν πίπτουσαν πρός 
τό στήθος κόμην άποτελοΰν μίαν ένδειξιν ότι είς τούς τύπους εΐχον σχηματισθή δύο 
έντελώς όμοιαι κατά τήν γενικήν όργάνωσιν μορφαί κυνηγών διαφοροποιούμενοι διά 
τών λεχθέντων χαρακτηριστικών. Τί άκριβώς νόημα έχει είδικώς ή διαφορά τών μετα
φερομένων ζφων καί ή έγκατάλειψις τοϋ τόξου είναι δύσκολον νά λεχθή, έκτος τοϋ 
ότι διά τοϋ τρόπου αύτοϋ, ό τεχνίτης είχε τήν δυνατότητα νά δείξη τήν ποικιλίαν τών 
θηρευσμένων ζφων καί μέ τόν τρίτον κυνηγόν, ό όποιος επαναλαμβάνει τόν πρώτον, 
νά ύπαινιχθή ίσως τά πολλά κυνήγιά του. Πάντως καί διά τής εισαγωγής άλλων ζφων, 
όπως καί διά τών λεπτομερειακών μεταβολών είς τά διάφορα μικρά θέματα, έπιτυγχάνει 
νά πλουτίση τήν σκηνήν, νά άποφύγη τήν μονότονον έπανάληψιν καί ταυτοχρόνως νά 
άποδείξη καί τήν έλευθερίαν του, είς τήν όλην έργασίαν.

έκ τών άγγειογραφιών Lane, BSA 34 (1933 - 34) πίν. 35 α καί β. Κατά τόν Lane έ.ά. σελ. 169 οί τών 
άγγειογραφιών είναι Άλωπεκίδες. Μπορεί νά σημειωθή έπίσης ότι είς τάς παραστάσεις τών άγγειο
γραφιών οί κύνες είκονίζονται συνήθως τρέχοντες, είς αύτάς τών λίθινων άναγλύφων καθήμενοι, είς 
τούς άμφορεΐς ίχνηλατοϋντες καί βαδίζοντες.

225. Η άποσπασματική άπόδοσις τόσον τών άνθρωπίνων μορφών όσον καί τών ζφων είναι συνήθης 
είς τήν λακωνικήν άγγειογραφίαν. Είς δύο κυνήγια κάπρου, έκτος τών άλλων, τά ζφα άπεικονίζονται 
κατά τό ήμισυ (’Εδώ Πίν. 93 α-β). Κατ’ άνάλογον τρόπον έχουν άποκοπή οί δύο μεταφέροντες τούς 
νεκρούς συντρόφους των πολεμισταί τής κύλικος τού Βερολίνου Pfuhl, Malerei III, είκ. 199. Jdl, 1901 
πίν. 3 (’Εδώ Π ί ν. 89γ). Κατά τόν Lane ή άποσπασματική αύτή άπόδοσις τών μορφών προέρχεται 
άπό τήν μεταφοράν είς τό κυκλικόν πεδίον τής κύλικος θέματος δημιουργηθέντος διά τετράγωνον 
πλαίσιον, ίσως κρατήρος ή υδρίας, Lane, BSA 34 (1933 - 4) σελ. 159. Είς τήν παράστασιν τοϋ νέου 
άμφορέως έχομεν τήν αΰτήν περίπτωσιν χωρίς τοϋτο νά σημαίνη τήν μεταφοράν άπό άλλο πλαίσιον, 
άφοΰ καί έδώ είναι τετράγωνον, άλλά τήν άδιαφορίαν τοϋ τεχνίτου διά τό άποτέλεσμα τό όποιον θά 
ήδύνατο νά άποφύγη, έάν έκ τών προτέρων ύπελόγιζεν καλύτερον τήν πρός κόσμησιν έπιφάνειαν.

2»
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Τά ζφα μεταφέρονταν μέ τόν αύτόν, δπως καί εις τήν προηγουμένην περίπτωσιν, τρό
πον άνηρτημένα άπό τοΰ ξύλου καί ταυτοχρόνως τό πρώτον ζώον κρατούμενον καν άπό 
των κεράτων, δπως δ λέων τής άλλης όμάδος άπό τής χαίτης. Έδώ μάλνστα είναν σαφής 
ό τρόπος μέ τόν όποιον κρατείται ό αίγαγρος, δπως καί ό ρόλος τοΰ δόρατος είς τήν 
συγκράτησνν τοϋ ζφου, ώστε να μή άπομακρυνθή άπό τοΰ άξονός του, τού ώμου220.

Τό άπό των όπνσθίων ποδών καν μέ τήν κεφαλήν πρός τήν γήν άνηρτημένον ζφον, 
εις θέσνν καν στάσνν όμοίας μέ τήν τής έλάφου τής προηγουμένης όμάδος είναν κάπρος, 
ένώ αυτό τό όποιον άπενκονίζεταν άνωρθωμένον έμπροσθεν καί είς τήν θέσνν καί στάσνν 
τοϋ λέοντος είναν αίγαγρος. Είς τάς περνπτώσενς των δύο ζώων δνακρίνεταν ό τρόπος 
προσδέσεώς των είς τό ξύλον, τό φερόμενον έπί τοΰ ώμου τοϋ κυνηγοϋ, τοϋ ένός άπό 
των ποδών, τοϋ έτέρου άπό τόν λανμόν καί μάλνστα μέ ένα έξανρετνκώς έντυπωσνακόν 
διασταυρούμενον δεσμόν.

Ό κάπρος δεμένος άπό των όπνσθίων του ποδών σταυροειδώς είς τό ξύλον, είναν εν 
ισχυρόν, βαρύ καί όγκώδες ζώον. Τό σώμα χαρακτηρίζεταν άπό μίαν τοννζομένην στρογ- 
γυλότητα καί κατά συνέπεναν καί βάρος, άπό μίαν έξαρσιν τών τυπνκών γνωστών στοι- 
χείων του. Μέ τόν δγκον καί τάς άναλογίας του έρχεταν είς σκόπνμον άντίθεσνν, μέ τό 
πλησίον του εύρνσκόμενον ισχυρόν καί λεπτόν σώμα τοϋ λέοντος, τό όποιον δνακρίνε
ταν δνά τήν νευρώδη συγκράτησνν. Ό τρόπος μέ τόν όποιον είς τά δύο σώματα άντιτίθεν- 
ται, όγκος καν δύναμνς, βάρος καί ένεργητνκότης άποδενκνύεν δτν έχομεν μίαν σκόπνμον 
προσπάθεναν παραθέσεως τών άντνθέσεων δνά νά τοννσθοΰν αν διαφοράν. ’Ακόμη σα- 
φεστέρα είναι ή διαφορά τοΰ σώματος τοΰ κάπρου μέ τό νευρώδες, λεπτόν καί δυνατόν 
τοΰ αιγάγρου.

Μέ τό παχύ σώμα, τούς κοντούς πόδας, τήν βραχεϊαν ούράν, τά μικρά ώτα καί τό 
άσχημον ρύγχος κυριαρχεί ό κάπρος τοϋ όπισθεν τοΰ κυνηγοϋ χώρου. Είς τήν λακωνι
κήν τέχνην καί είδικώς τήν άγγειογραφίαν ό κάπρος άποτελεΐ έν άπό τά πλέον συνήθη 
θέματα226 227, είναι δέ έν άπό τά περισσότερον θηρευόμενα ζώα είς τάς παραστάσεις κυ- 
νηγίων. Είς τήν άγγειογραφίαν τής Λακωνικής III περιόδου, ήτοι τοΰ πρώτου ήμίσεος 
τοΰ 6ου αίώνος, άπενκονίζεταν κυνηγούμενος καί πληττόμενος ύπό τών δοράτων228 229 
(Π ί ν. 93α-β) ή μεταφερόμενος νεκρός, δπως είς τήν παράστασιν τοΰ άμφορέως228. 
Είς τήν Σπάρτην τό κυνήγιον τοΰ κάπρου άνήκε είς τά πλέον ένδιαφέροντα άθλή- 
ματα τής σπαρτιατικής ζωής καί ήτο τό κυνήγιον τό όποιον παρουσίαζε κινδύνους

226. ’Ακόμη καί σήμερον είς τάς μεταφοράς διά τού ξύλου χρησιμοποιείται βοηθητικώς ύπό τών 
βοσκών ή γκλίτσα διά νά μή κυλούν τά ζφα καί νά μή άπομακρύνεται τό ξύλον άπό τήν ευθείαν είς 
τόν ώμον.

227. Orlhia σελ. 79 είκ. 50 άγγειογραφία έκ τού Μενελαΐου, πίν. 70, 48 - 49 χαράγματα Όρθιας. 
Έπί παραστάσεως τών Διοσκούρων τού Μουσείου τής Βερόνας, Tod-Wace, Catalogue σελ. 113 είκ. 
14. 'Ολόγλυφος κάπρος τών έλληνιστικών χρόνων έπί μαλακού μελανού λίθου έκ τοΰ Νυμφαίου παρά 
τό άρχαϊον Θέατρον τής Σπάρτης, BSA 28 (1926 - 27) σελ. 33 είκ. 13. Επίσης χάλκινος κάπρος έξ ά- 
κροπόλεως άρχαϊκός, άδημοσίευτος καί παράστασις κάπρου έπί παραγναθίδος κράνους έπίσης έξ ά- 
κροπόλεως BSA 28 (1926 - 7) σελ. 94 είκ. 6 άρχαϊκής περιόδου. Μεταξύ τών μολυβδίνων όμως ειδω
λίων δέν εύρίσκονται κάπροι.

228. Sievecking-Hackl, Vasensammlung Mimchen πίν. 13, 383. Jdl 16 (1901) σελ. 191 είκ. 1. ΑΑ 1937 
σελ. 158 είκ. 17. Πρβλ. Lane, BSA 34 (1933 - 34) σελ. 157. Shefton, BSA 1954 σελ. 201 κ.έ.

229. Δέν είναι σαφές πώς άκριβώς μεταφέρεται είς τήν παράστασιν τής κύλικος τής Καβάλας ό 
Έρυμάνθιος κάπρος.
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διά τόν κυνηγόν, διότι όπως παρατηρεί ό Ξενοφών230, άποθνήσκουσι δε κννες πολλοί 
έν τή τοιανττ} Θήρα και αντοι οι κννηγέται κινδννενονσιν. ’Από τής άπόψεως αυτής 
καί άκριβώς έπειδή θά άποτελοΰσε κριτήριον τής ίκανότητος των κυνηγών, είναι 
ευεξήγητος ή προτίμησις τών άγγειογράφων εις τά θέματα τά σχετικά μέ τό κυνή- 
γιόν του. Είς τήν περίπτωσιν μάλιστα τής παραστάσεως τού κάπρου, είς τόν νέον άμ- 
φορέα, θά ήτο σκόπιμον νά ύπομνησθή ή άνεύρεσις μεταξύ τής τέφρας τών τάφων ο
στών κάπρου καί κυρίως τών χαυλιοδόντων του, ή όποία έπιτρέπει τήν ύπόθεσιν ότι 
διά τό ζώον αότό, όπως καί διά τόν αίγαγρον, δέν άποκλείεται ή άπεικόνισις νά άποτε- 
λή άναφοράν είς πραγματικά κυνήγια τών ζφων αύτών, άπό τούς νεκρούς τών τάφων. 
"Αν συμβαίνη τούτο, τότε ή παράστασις δέν άποτελεϊ άπλήν διακόσμησιν τής έπιφανείας, 
άλλά συγκεκριμένον ύπαινιγμόν είς τήν δρασιν τών νεκρών καί είς τάς κυνηγετικός 
των έπιτυχίας. Διότι δέν πρέπει νά θεωρηθή άπίθανον νά ύπάρχη σχέσις μεταξύ τών 
προσφερθέντων, έπί τής πυράς τών νεκρών, ζφων και τής παραστάσεως τών προοριζο- 
μένων δι’ αυτούς άγγείων. ’Ασφαλώς δέν θά ήσαν έτοιμοι οί κάπροι διά νά προσφερ- 
θούν είς τόν νεκρόν κυνηγόν, άλλά είναι πιθανόν νά διετή ροΰντο, όπως συμβαίνει καί 
σήμερον, τά χαρακτηριστικά των στοιχεία, όπως οί χαυλιόδοντες τών κάπρων καί τά 
κέρατα τών αίγάγρων, τά τρόπαια τών έπιτυχιών τού κυνηγού καί νά προσεφέροντο ρι- 
πτόμενα έπί τής πυράς του. Αύτό έννοεΐται, ότι δέν είναι δυνατόν νά ίσχύη μέ τήν παρά- 
στασιν τού λέοντος είς τά ζώα τά μεταφερόμενα ύπό τών κυνηγών, διότι διά τούτου ά- 
ποσκοπεΐται όχι ένας άμεσος άλλά έμμεσος υπαινιγμός. Ό λέων άπεικονίζεται διά νά 
έξαρθή ή άνδρεία καί ή ίκανότης τού κυνηγού, ό όποιος όχι μόνον τά γνωστά καί κοι
νά ζώα ήδύνατο νά καταβάλη, άλλά καί τά άγνωστα καί φοβερά.

’Από τάς παραστάσεις κυνηγίων κάπρων είς τήν λακωνικήν άγγειογραφίαν έκτος 
τής κάπως κοινής παραστάσεως τής άποσπασματικής κύλικος τού Μονάχου231, είς τήν 
παράστασιν τής κύλικος τής Λειψίας232, έχομεν μίαν πλέον ρεαλιστικήν άπόδοσιν τού θέ
ματος (Π ί ν. 93β), μέ τό δόρυ τό όποιον έχει διαπεράσει τό σώμα τού ζφου, άπό τό όποιον 
ρέει τό αίμα, ένώ είς τήν παράστασιν τής κύλικος τής Καβάλας, ή όποία δέν σφζεται έπαρ- 
κώς, πιθανώτατα πρόκειται περί μυθολογικής σκηνής, μέ τήν έπιστροφήν τού Ήρακλέ- 
ους άπό τήν Θήραν τού Έρυμανθίου κάπρου καί τήν φυγήν τού Εύρυσθέως είς τόν 
πίθον. Πάντως πρέπει νά σημειωθή ότι κατά τούς πρωίμους άρχαϊκούς χρόνους αί πα
ραστάσεις τής Θήρας τού Κάπρου δέν είχον πάντοτε σαφή μυθολογικήν σύνδε- 
σιν, ή όποία παρατηρεϊται είς τήν ώριμον καί όψιμον άρχαϊκήν περίοδον μέ τήν συσχέ- 
τισίν των πρός τήν Θήραν τού Καλυδωνίου καί τού Έρυμανθίου κάπρου233. Άπό τής ά
πόψεως αύτής δύναται νά λεχθή, ότι καί είς τάς Λακωνικός παραστάσεις, αί παλαιότεραι 
δέν συνδέονται μέ μυθολογικός σκηνάς ούτε άποδεικνύουν προθέσεις τοιούτων συσχε- 
τίσεων. Αύτό άκριβώς συμβαίνει καί είς τάς μορφάς τού άμφορέως, αί όποϊαι δέν είναι 
εϋκολον νά ταυτισθοΰν ή νά συσχετισθοΰν μέ οίονδήποτε τών προσώπων τού μυθικού

230. Ξεν. Κυνηγ. 10.21.
231. Sievecking-Hackl, Vasensammlung πίν. 13, 383.
232. Jdl 16 (1901) σελ. 191 είκ. 1.
233. Πρβλ. S. Β. Luce, Heracles and the Erymanthian Boar, AJA 1924 σελ. 296 κ.έ. F. Brommer, 

Herakles σελ. 85. Παραστάσεις της Θήρας Καλυδωνίου κάπρου έχομεν καί είς τήν μνημειακήν τέχνην, 
όπως είς τόν θησαυρόν τών Σικυωνίων τών Δελφών, Fouilles de Delphes IV, πίν. 3, 2. G. Richter, Ani
mals πίν. 35 καί είς τά ανάγλυφα τοΟ θρόνου τοΟ Άμυκλαίου ’Απόλλωνος Παυσ. III, 18, 15.
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ή τοϋ ηρωικού κύκλου, διότι πρόθεσις τοΰ τεχνίτου είναι νά είκονογραφήση μίαν κοι
νήν σκηνήν τής κυνηγετικής ζωής άναφερομένην εις τούς νεκρούς έπΐ τών τάφων τών 
όποιων θά έτίθετο τό άγγεΐον καί όχι μίαν μυθικήν εικόνα. Άλλωστε εις μίαν παρά- 
στασιν τού λακωνικού έργαστηρίου προοριζομένην διά τήν Σπάρτην, αί περισσότε
ρον κατάλληλοι μορφαί, έάν είχε τήν πρόθεσιν νά χρησιμοποιήση μυθολογικά πρό
σωπα, θά ήσαν αύταί τίδν Διοσκούρων, οί όποιοι έκτος τίδν άλλων χαρακτηριστικών 
των καί είς τό κυνήγιον διέπρεπον234, άλλα ώς έλέχθη ήδη, τούτο έκ τοΰ άριθμοΰ τών 
άπεικονιζομένων κυνηγίδν φαίνεται ότι άποκλείεται.

Ό κάπρος δεμένος διά τών όπισθίων ποδών, καί μέ τήν κεφαλήν πρός τά κάτω, έχει 
τό στόμα όπως καί τά άλλα άπεικονιζόμενα ζώα ήμιάνοικτον καί διακρίνονται έκτος 
τών άλλων λεπτομερειών καί μερικοί τών όδόντων τής κάτω σιαγόνος του. Είναι, 
όπως καί είς τήν περίπτωσιν τοΰ λέοντος, έσχη ματισμένοι διά μικρών βόλων πηλού 
καί χαρακτηριστικώς τονισμένοι. Ίσως αύτή ή ειδική έξαρσις τών όδόντων είς τά δύο 
αυτά ζώα, τον λέοντα τοΰ πρώτου κυνηγού καί τον κάπρον τοΰ δευτέρου, έχει ώς σκοπόν 
νά τονίση τήν άγριότητα καί θηριωδίαν των, ίσως δέ καί νά τήν άντιθέση εις τά δύο 
άλλα, τήν έλαφρν καί τον αίγαγρον, τά όποια δέν διακρίνονται διά τήν αυτήν φύσιν.

Μέ τόν αίγαγρον, φερόμενον σχεδόν όρθιον πρό τοΰ κυνηγοΰ, έχομεν έν τών περισσό
τερον γνωστών ζφων τοΰ έλληνικοΰ γεωγραφικού χώρου άπό τής κρητομυκηναϊκής 
έποχής ήδη 235 236, τό όποιον δέν άπουσιάζει καί άπό τούς άλλους πολιτισμούς τής Μεσο
γείου 23β. Είς τήν παράστασιν τοΰ άμφορέως φέρεται δεμένος άπό τοΰ λαιμοΰ είς τό ξύ- 
λον, είς θαυμάσιον σταυροειδή κόμβον άπολύτου άσφαλείας, καί ταυτοχρόνως κρατού
μενος άπό τών κεράτων, ώστε νά διατηρήται είς όρθίαν στάσιν. Ή κεφαλή του μέ τόν 
μεγάλον καί χαρακτηριστικόν όφθαλμόν είναι μάλλον βαρεία, τό στόμα είναι, όπως 
καί είς τά άλλα ζφα, ήμιάνοικτον καί ύπό τόν πώγωνα φέρει μεγαλοπρεπές καί άψογου 
κανονικότητος γένειον. Αί λεπτομέρειαι τών διαφόρων χαρακτηριστικών είς τήν κε
φαλήν καί ιδιαιτέρως τό γένειον άποδεικνύουν έργασίαν ή όποια έχει συμπληρωθή 
διά λεπτής γλυφίδος καί μετά τήν έξαγωγήν τοΰ άναγλύφου άπό τόν τύπον. Τό σώμα 
τοΰ ζφου, είναι σχετικώς μακράν, ισχυρόν καί νευρώδες, οί πόδες είναι μακροί καί λε
πτοί καί καταπίπτουν νεκροί, ή ουρά βραχυτάτη καί οΰλη. Χαρακτηριστικοί λεπτομέ
ρεια!, όπως μία σειρά τριχών είς τήν ράχιν τοΰ ζφου, ή διαμόρφωσις τών όπλών καί ό 
πλούσιος σχηματισμός τών κεράτων δέν έχουν διόλου παραμεληθή.

Ή άπεικόνισις τοΰ αιγάγρου είναι συνήθης είς τήν πρώιμον έλληνικήν τέχνην237

234. Πρβλ. Χρ. Χρήστου,’Αρχαϊκόν ’Ανάγλυφον Διοσκούρων ΑΕ, 1955 σελ. 91 κ.έ. ’Αλκμάν άπόσπ. 13.
235. Είς τούς κρητομυκηναϊκούς σφραγιδόλιθους είναι πλήθος τά παραδείγματα αιγάγρων, πρβλ. 

F. Matz, Kreta, Mykene, Troja πίν. 53 έπίσης πίν. 54 σφραγίσματα, είς παραστάσεις φαγεντιανής 
πίν. 62, τά παραδείγματα πολλαπλασιάζονται εύκόλως άπό τά εύρήματα τών τελευταίων άνασκαφών, 
όπως τού Ζάκρου τού 1963, "Εργον 1964.

236. Πρβλ. τό μυκηναϊκής έργασίας έλεφαντοστοΰν τής Minet el Beida, Bossert, Altsyrien, 201, 663 
καί τό έλεφαντοστοΰν άπό τήν Hama, ε.ά. 202, 667 τό χάραγμα άπό τήν Megiddo, 315, 1060. ’Επίσης 
336, 1145. 358, 1234 τούς χάλκινους αΙγάγρους, 389, 1346- 1347. ΕΙς τούς κυλίνδρους έπίσης είναι 
πλήθος αί παραστάσεις τοΰ ζφου.

237. Μεταξύ άλλων καί έπί τεμαχίου κωνικού πίθου είς τό Μονάχον, Mus. Ant. Kleinkunst, άριθ. 
7697 CV. Miinchen πίν. 423. D. Ohly, Griechische Goldbleche des 8. Jahrh. 1953 πίν. 28, 1. Schafer 
Studien πίν. 9. Δι’ άττικά παραδείγματα Σ. Καρούζου, ’Αγγεία Άναγυροϋντος σελ. 52. Ροδιακά,
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γενικώς, όπως καί εις τήν λακωνικήν είδικώς 238, έχει δέ συνδεθή καί μέ άπόψεις αί 
όποΐαι εις τους μεταγενεστέρους χρόνους τοϋ άποδίδουν συμβολικόν χαρακτήρα239. 
Κατά τήν άπεικόνισιν δεν παραλείπεται ή άπόδοσις καί τοϋ ύπογενείου, τό όποιον εις 
τόν αίγαγρον τοϋ άμφορέως κάμνει έντύπωσιν μέ τήν ιδιαιτέραν έπιμέλειαν τής έργα- 
σίας του. Ό τρόπος μεταφοράς όπως καί τής συνδέσεώς του εις τό ξύλον είναι, διά τήν 
έλληνικήν τέχνην, όσον τουλάχιστον γνωρίζω, μοναδικός. Μέ άνάλογον τρόπον άπ- 
εικονίζεται ό αίγαγρος, ζωντανός όμως καί άνασηκωμένος εις τούς όπισθίους του πόδας, 
εις τάς έραλδικάς ή σχετιζομένας μέ τό δένδρον τής ζωής άνατολικάς παραστάσειςuo, 
όπως καί εις αϋτάς μέ τήν Ποτνίαν ή τόν Πότνιον Θηρών241. Τό κυνήγιον τοϋ ζφου αύ- 
τοΰ, τό όποιον κατά τήν άρχαιότητα έζη εις άγρίαν κατάστασιν, ήτο έκ τών περισσότε
ρον συνηθιζομένων, μαρτυρεϊται δέ ύπό τοϋ 'Ομήρου ως κυνηγούμενον τόσον διά τό 
κρέας του όσον καί διά τά κέρατα έκ τών όποιων κατεσκευάζοντο τόξα όπως τό περί- 
φημον τοϋ Πανδάρου242, φέρει δέ καί τό έπίθετον Ιονθάς δηλαδή γενειών243. Ό τύ
πος τοϋ αιγάγρου καί τής άγριας αίγός είναι ό μέχρι σήμερον σφζόμενος καί φέρων 
γένειον καί γνωστός, εις μερικάς δέ τών νήσων έξακολουθεΐ νά ζή ακόμη εις ήμιαγρίαν 
κατάστασιν 244.

Μεταξύ τών ποδών καί τοϋ κυνηγοΰ αύτοϋ εύρίσκεται καί πάλιν ό κύων, όχι ιχνηλα
τών, όπως εις τόν κυνηγόν τής πρώτης όμάδος, άλλά βαδίζων παρά τόν κύριόν του καί 
μέ άνασηκωμένην τήν κεφαλήν. Δέν γνωρίζω αν ύπάρχη κάποιος ειδικός λόγος διά 
τήν άλλαγήν τής στάσεως καί τοϋ κυνός, άλλά αν ύπάρχη, αύτός θά είναι άνάλογος μέ 
τόν προκαλέσαντα καί τήν παράλειψιν τοϋ τόξου καί τής φαρέτρας, όπως καί τήν δια
φοράν τών ζφων.

X. Καρδαρα, Ροδιακή ’Αγγειογραφία σελ. 253 - 255 είκ. 201 - 209. Richter, Greek Animals πίν. 32 - 39.
238. Πρβλ. Lane, BSA 34 (1933 - 4) σελ. 169’ έπίσης τήν εικόνα τής λακωνικής κύλικος τοϋ Τά- 

ραντος, Pelagatti, Annuario 17- 8 (1955 - 56) σελ. 32 είκ. 29 καί σελ. 33 είκ. 32. Orthia πίν. 155, 6, 
έπίσης σελ. 86 είκ. 58, δ σελ. 83 είκ. 60, ε σελ. 97 είκ. 69. Έπίσης Sievecking-Hackl, Vasensammlung 
Munchen πίν. 13, 383. Εις τά έλεφαντοστα έπίσης έμφανίζεται ό αίγαγρος καί εις τά μολύβδινα πε
ρισσότερον, άν καί εις τά δεύτερα συγχέεται μέ τήν έλαφον.

239. Luschey, Schweitzer, Neue Beitrage σελ. 246. Καρούζου, ’Αγγεία Άναγυροϋντος σελ. 55.
240. ’Εμφανίζεται ήδη εις τάς παραστάσεις τής πρώτης Δυναστείας τής Οΰρ. Πρβλ. C. L. Woolley, 

Ur Excavation, II, πίν. 37 παράστασιν άπό τό Μάρι. Έπίσης Syria 18, πίν. 12, 1. A. Moortgat, Tammuz 
1949 σελ. 4-8 είκ. 4, 6, 8, 10. Τό θέμα αυτό συνεχίζεται μέ παραστάσεις άπό τό Sendschirli πρβλ. Aus- 
grabungen in Sendschirli III, πίν. 38. Moortgat είκ. 10 καί άκόμη καί τά φρυγικά έργα Ε. Akurgal, 
Phrygische Kunst, 1955 πίν. 55. Εις τούς κυλίνδρους έπίσης είναι σύνηθες πρβλ. Moortgat, Vorder- 
asiatischen Rollsiegel πίν. 12, 72 καί 74.

241. ’Ιδιαιτέρως εις τούς άνατολικούς κυλίνδρους, Moortgat, Vorderasiatischen Rollsiegel πίν. 15, 87 
ένφ εις μίαν περίπτωσιν πίν. 76, 647 άνδρική μορφή είκονίζεται παλαίουσα μέ αίγαγρον.

242. Όδυσ. 17, 294 - 5 όταν άναμιμνησκόμενος τών κυνηγίων τοΟ κυνός του Άργου ό Όδυσσεύς πα
ρατηρεί: τόν δέ πάροιθεν άγίνεσκον νέοι Ανδρες/αίγας επ’ άγροτέρας. Περί τής χρησιμοποιήσεως 
τών κεράτων διά τό τόξον τοϋ Πανδάρου, Ίλιάδος IV, 105 - 106.

243. Όδυσ. 14, 50.
244. Ό ζών μέχρι σήμερον καί φέρων γένειον αίγαγρος είναι ό Capra Aegagrus. Πρβλ. Ο. Keller, 

Tiere des klassischen Altertums σελ. 38 τό όποιον έχει τό όνομα άγρίμι εις Κρήτην καί τοΰ ίδιου 
Die Antike Tierwelt, I σελ. 296. Πρβλ. καί Fellner, der Homerische Bogen, Zeitschrift fur Osterreich. 
Gymnasien 46 (1895) σελ. 201 καί διά τήν χρησιμοποίησιν καί τών κεράτων του, Bulanda, Bogen und 
Pfeil bei den Volk. d. Altert. 1913 σελ. 74 κ.έ.
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Είς τό σώμα καί τήν γενικήν όργάνωσιν τοΟ κυνηγού δέν υπάρχει διαφορά σχετικώς 
μέ τόν προηγούμενον, ώστε νά χρειασθή νά έπανέλθωμεν. Διά τήν κόσμησιν τοΟ χιτώ- 
νος μέ τό μαιανδροειδές θέμα είς τό άνω μέρος μπορεί μόνον νά σημειωθή ότι είναι 
συνηθισμένον θέμα καϊ είς άλλα έργα τής λακωνικής τέχνης245 246, όπως καί ή γλωσσοει- 
δής παρυφή του Μβ.

Ή σύνταξις τών μορφών τών μεταφερόντων τά ζώα κυνηγών είναι, έν σχέσει μέ τάς άλ- 
λας γνωστάς άποδόσεις τοΟ θέματος είς τήν έλληνικήν τέχνην, έξαιρετικώς ένδιαφέ- 
ρουσα. Τούτο ισχύει Ιδιαιτέρως διά τόν τρόπον τής μεταφοράς τών ζώων διά τού ξύ
λου φερομένου έπί τών ώμων καί τό μέγεθος των έν σχέσει μέ τήν μορφήν τού κυνη
γού. Είς δλας τάς άλλας περιπτώσεις μεταφοράς τών ζφων, άκόμη καί τών Κερκόπων 
υπό τού Ήρακλέους, τά ζφα είναι πάντοτε μικρά καί ό κυνηγός σχεδόν παίζων δύναται 
νά τά μεταφέρη. Είς τήν παράστασιν τού κυνηγού τού Θέρμου, είς τόν κυνηγόν τού Ά- 
μάσιος, είς τούς Κέρκοπας τού χάλκινου έλάσματος τής ’Ολυμπίας, δπως καί είς τήν 
άγγειογραφίαν τής λακωνικής κύλικος, τά ζώα είκονίζονται τόσον μικρά, ώστε δέν φαί
νεται νά δυσκολεύουν τόν κυνηγόν είς τήν μεταφοράν των. Μάλιστα ή διαφορά αυτή 
τού μεγέθους, μεταξύ τής μορφής τού κυνηγού καί τών ζφων, δίδει γενικώς είς τήν σύν- 
θεσιν μίαν μονομέρειαν μέ τόν υπερβολικόν τονισμόν τού κέντρου. Είς τάς εικόνας 
δμως τών κυνηγών τού άμφορέως τής Σπάρτης, τά ζώα είναι τού αότοΰ μεγέθους μέ τόν 
κυνηγόν καί συντάσσονται στενότερον μέ τήν μορφήν του. Τούτο έχει ώς άποτέλεσμα 
τήν μεγαλυτέραν ένότητα καί τήν σαφεστέραν ισορροπίαν τών μελών τής συνθέσεως. 
Ή διαφοροποίησις είς τάς θέσεις τών ζφων, άντεστραμμένα - δρθια, τών κυνών, ιχνηλα
τών-δρθιος, τών ιδίων τών μορφών είς τόν οπλισμόν καί τάς λεπτομέρειας τής κοσμή- 
σεως τού χιτώνος, είναι δύσκολον νά λεχθή είς τί άκριβώς άποβλέπει, έκτός τής συνθε
τικής ένότητος είς τήν πολλαπλότητα. Δέν φαίνεται πιθανόν είς τήν άπεικόνισιν τών 
ζφων είς τό ίδιον ύψος μέ τόν κυνηγόν νά έφθασεν ό τεχνίτης τυχαίως καί δέν αποκλεί
εται έκτός τού συνθετικού νά ήθελεν νά τονίση δΤ αυτού τήν άξίαν καί τήν ικανότητά 
του. "Ισως θά έπεδίωκε νά έξάρη τήν κυνηγετικήν του δεινότητα καί διά τού μεγέθους 
τών ζφων τά όποια θέτει πρό τών όφθαλμών μας, δπως καί προ τών θεατών τής ταφής 
τών νεκρών.

Δέν πρέπει δμως νά μείνη άνεξέταστος καί ή πιθανότης νά έπεδίωκε διά τού δγ- 
κου καί τού μεγέθους τών ζφων νά κάμνη ένα υπαινιγμόν, ώς πρός τήν ταυτότητα τών 
άπεικονιζομένων κυνηγών, άν αύτοί δέν ήσαν θνητοί. Είς τήν περίπτωσιν αυτήν, μό
νον οί Διόσκουροι θά ήδύναντο νά συζητηθούν, παρά τάς δυσκολίας αί δποΐαι παρου
σιάζονται. Έκ τών άλλων ήρώων οί όποιοι συνδέονται μέ τό κυνήγιον καί τήν Σπάρ
την δυσκόλως δύναται νά εύρεθή στοιχεΐον δίδον δικαίωμα διά τήν ταύτισιν. 'Ο 'Η
ρακλής θεωρούμενος γενάρχης τών Δωριέων, Ιδιαιτέρως τιμώμενος είς τήν Σπάρτην 247, 
είς τούς άθλους τού όποιου θά ήδύναντο νά εύρεθοΰν τά άπεικονιζόμενα μέ τόν κυνη

245. Είς τά πήλινα ειδώλια τής Όρθιας Orthia πίν. 29, 6 σελ. 149 είκ. 108 καί κυρίως είς τήν κό- 
σμησιν τοϋ χιτώνος τών μολυβδίνων ειδωλίων τής Όρθιας πίν. 196, 6 καί 14 πίν. 199, 1 καί 9.

246. Τό γλωσσοειδές αυτό θέμα είναι έν τών συνηθεστέρων είς όλας τάς κατηγορίας τών έργων 
τής λακωνικής τέχνης θεμάτων καί κυρίως τής διακοσμήσεως τών άγγείων ώς βασικόν στοιχεΐον άρ- 
θρώσεως καί τοΟ σώματός των.

247. Πρβλ. Schweitzer, Herakles σπορηδόν.
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γόν τοΰ άμφορέως ζφα, φαίνεται ότι άποκλείεται, διότι τά ζώα μεταφέρονται νεκρά, καθ’ 
όμάδας καί συνοδεύεται ύπό τοΰ κυνός. Ό άλλος κατ’ έξοχήν κυνηγός, ό συνδεθεΐς 
καί μέ τον κυνηγόν τοϋ Θερμού248, ό’Ωρίων, δέν έχει καμμίαν ειδικήν σύνδεσιν μέ τήν 
Σπάρτην, ούτε εις τήν παράστασιν ύπάρχουν ειδικά χαρακτηριστικά δυνάμενα νά μάς 
φέρουν πρός τήν κατεύθυνσιν αύτήν. Οί Διόσκουροι όμως, οί όποιοι έχουν γεννηθή 
παρά τήν Σπάρτην υπό Ταΰγετον κορυφή ορεος μεγάλοιο249, έχουν τήν κατοικίαν παρά 
τήν Σπάρτην, είς τήν Θεράπνην250, έχουν ιερά είς δλην τήν Λακωνίαν251, καί άναφέρον- 
ται καί ώς κυνηγοί μεταξύ των όποίων ό Κάστωρ καί είδικήν κατηγορίαν κυνών εΐχεν 
εκπαιδεύσει, έχουν άναμφιβόλως πολλά δικαιώματα. Ή δυσκολία είς τήν περίπτωσιν 
αυτήν είναι ό άριθμός των άπεικονιζομένων κυνηγών. Νά άποδοθή μόνον είς τεχνικούς 
λόγους ή χρησιμοποίησις τριών μορφών είς τήν ζώνην τοϋ λαιμοϋ δέν είναι ικανή έξή- 
γησις, άν ό τεχνίτης έπεδίωκε νά παρουσιάση τούς Διοσκούρους, διότι θά ήδύνατο τρο- 
ποποιών τήν σύνθεσιν νά περιορισθή είς τάς δύο. Νά έσκόπευε νά απεικόνιση δίς τούς 
Διοσκούρους, όπως φαίνεται άπό τήν τετάρτην μορφήν κυνηγοΰ, ή οποία μόνον άποσπα- 
σματικώς άπεδόθη, είναι έπίσης δύσκολον νά γίνη δεκτόν, διότι καί πάλιν προφανής 
ήτο ό κίνδυνος τής συγχίσεως. Είς τήν μακράν άλλωστε σειράν τών Διοσκούρων τοΰ 
Μουσείου τής Σπάρτης 252, είς τήν όποιαν συνεχώς προστίθενται καί νέα δείγματα253, 
τά όποια καλύπτουν περίοδον μεγαλυτέραν τών εξ αιώνων, δέν έχομεν ούτε εν παρά
δειγμά άναλόγου άπεικονίσεως. Διότι έχομεν μέν διπλήν καί τριπλήν εικόνα τών Διοσ- 
κούρων είς τήν αύτήν παράστασιν άλλά ύπό διάφορον εικονιστικόν τύπον 254 διά κάθε

248. Rumpf, Malerei σελ. 34.
249. Όμηρ. Ύμν. 34, 4 πρβλ. έπίσης Ίλ. III, 237-247, Όδ. 11, 303-306. 24, 199.
250. Παυσ. III, 16, 2 ’Αλκμάν, εις Σχόλια Εϋρ. Τρψαδ. στ. 210, Bergk, Antholog.4 άποσπ. 5.
251. Πρβλ. Wide, Lakonische Kulte σελ. 30 κ.έ. J. Μ. Paton, De Cultu Dioscurorum apud Graecos 

1894 πρβλ. τά άρθρα Διόσκουροι έν RE, καί Roscher, Lexicon I, σελ. 1171, έπίσης Nilsson, Grie- 
chische Feste σελ. 417. Διά τήν θέσιν διαφόρων ιερών τών Διοσκούρων πρβλ. RE, III, Α, 2, στήλη 
1476 κ.έ. περί τής συνδέσεως τών Διοσκούρων μέ τά Θεοξένια, Daneken, De Theoxeniis, Berlin 1881 
σελ. 4 κ.έ. περί τής συνδέσεως μέ τήν ήρωολατρείαν Farnell, Greek Hero Cult σελ. 192 κ.έ. Γνωρί- 
ζομεν έξ έπιγραφών τών ρωμαϊκών χρόνων καί έορτάς «μεγάλα» ή «σεμνότατα Διοσκούρεια» IG. V, 
I, 559 καί 602 καί χορούς ένοπλων διά τούς Διοσκούρους, Πλάτωνος Νόμοι, 7, 796Β.

252. Πρβλ. Dressel-Milchhofer, AM 2 (1877) σελ. 313-14 σελ. 383 - 395. Furtwangler, AM 8 
(1883) σελ. 373. Cahen, BCH 1899 σελ. 599 καί Tod-Wace, Catalogue σελ. 135 άρ. 7-8 σελ. 136 άρ. 
9 - 15 β σελ. 138 άρ. 27 σελ. 158, 201 -203 σελ. 161, 291 σελ. 166, 319 σελ. 170, 356 σελ. 178, 447, 
σελ. 181, 467 σελ. 183, 490 σελ. 186, 511 σελ. 191, 575 σελ. 192, 581 σελ. 193, 588 σελ. 196, 613 σελ. 
200, 665 σελ. 201, 674.

253. ΑΕ, 1955 σελ. 91 κ.έ. Δύο νέα τεμάχια άναγλύφων τών Διοσκούρων έκ περισυλλογής τυχαίων 
ευρημάτων περιήλθον τό 1962 είς τό Μουσεϊον Σπάρτης, έπίσης έν πλήρες άνάγλυφον ένεπίγραφον 
μέ τούς άμφορεΐς τών Διοσκούρων έξ έρυθροϋ μαρμάρου rosso antico εύρέθη τό 1963 καί έπιγρα- 
φή έκ τής περιοχής τοϋ Σταδίου μνημονεύουσα τούς Διοσκούρους τό 1960.

254. Είς μερικά άνάγλυφα είκονίζονται ύπό δύο διαφόρους εικονιστικούς τύπους, π.χ. ώς νέοι καί ώς 
αμφορείς, είς τό άνάγλυφον τού Μυστρα, Tod-Wace σελ. 114 όπως καί είς αύτό τών Λεβετσόβων, αρ
χαίων Κροκεών, Tod-Wace σελ. 114. 'Υπό δύο έπίσης, άλλά ώς νέοι καί ώς όφεις, είς τό νέον άρχαϊκόν 
άνάγλυφον ΑΕ, 1955 σελ. 92 είκ. 1 καί ώς νέοι καί δόκανα είς τό άνάγλυφον τοϋ 5ου αίώνος Tod- 
Wace σελ. 193 άριθ. 588. 'Υπό τρεις μορφάς άναφερομένας προφανώς είς τρεις υποστάσεις των, είς 
τό άρχαϊκόν Tod-Wace, σελ. 191 άριθ. 575, ώς νέοι, άμφορεΐς, καί όφεις, έπίσης είς τόν αύτόν τύπον 
καί είς τό άνάγλυφον Tod-Wace σελ. 161 άριθ. 291. Τρεις έπίσης άλλά ύπό άλλον τύπον είς τό άνά
γλυφον τής Βερόνας, Tod-Wace σελ. 113 είκ. 14, νέοι, άμφορεΐς καί δόκανα.
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παρουσίασίν των, άποτελοϋσαν σαφώς άναφοράν εις διαφόρους υποστάσεις των. Ύπό 
τήν αύτήν μορφήν δμως είς ούδεμιάν περίπτωσιν, καί τοϋτο είναι, νομίζω, άποφασιστι- 
κός λόγος κατά τής έρμηνείας τών κυνηγών τοϋ άμφορέως, ώς Διοσκούρων. Άλλωστε 
λείπει είς τήν δλην παράστασιν οίαδήποτε άναφορά έπιτρέπουσα τήν σύνδεσιν μέ αυ
τούς, οίονδήποτε στοιχεΐον τοϋ είκονογραφικοϋ των σχηματισμού, τό όποιον νά δύναται 
νά ένισχύση τήν τοιαύτην ταύτισιν.

Δέν μένει έπομένως, ώς λύσις, διά τήν ταυτότητα τών μορφών τής ζώνης τοϋ λαιμοΰ 
τοϋ άμφορέως, παρά ή έρμηνεία των ώς προσώπων τής πραγματικής καί δχι τής μυθι
κής ζωής ή τοϋ ήρωικοΰ κύκλου 255, ώς μία ίδεαλιστική άναφορά είς τούς ίδιους τούς 
νεκρούς τών περί τόν άμφορέα τάφων. ’Από τής πλευράς αυτής ή παράστασις έρχεται 
νά ύπαινιχθή περιστατικά τής πραγματικής των ζωής καί παρουσιάζεται ώς μία προσ
φορά τών άπογόνων είς τούς προγόνους των. Τά ζφα, τόσον κατά τό είδος δσον καί κατά 
τό μέγεθος, έπιδιώκουν νά έξάρουν τήν προσωπικότητά των, τάς ιδιαιτέρας των έπι- 
δόσεις καί τήν άξίαν τών πράξεών των. Ή συσχέτισις τών νεκρών μέ τούς κυρίους τοϋ 
παρακειμένου κλιβάνου δέν είναι επίσης άδικαιολόγητος καί τοϋτο έξηγεΐ τήν ποιό
τητα τής έργασίας καί τήν έπιμέλειαν τής κοσμήσεως τοϋ άμφορέως. Ή χαρακτηρι
στική ελευθερία είς τήν χρησιμοποίησιν τών θεμάτων καί είς τόν πλουτισμόν τών λε
πτομερειών είναι άπό τής άπόψεως αύτής περισσότερον ευνόητος, διότι ό άμφο- 
ρεύς δέν ήτο μία οίαδήποτε ξένη παραγγελία, άλλά μία προσφορά τών τεχνιτών καί 
τών Ιδιοκτητών τοϋ έργαστηρίου, είς τά μέλη τής ιδίας των οίκογενείας. Παρά τό γε
γονός δτι δέν άποκλείονται αί σχέσεις πρός άνάλογα άνατολικά καί νησιωτικά παρα
δείγματα, είδικώς ώς πρός τό μέγεθος τών ζώων τά όποια πλαισιώνουν τάς μορφάς τών 
κυνηγών, άν ληφθοΰν ύπ’ δψιν τά παραδείγματα τής Όρθιας 256 είς διαφόρους εικονι
στικούς τύπους 257, δπως καί τά κορινθιακά διά τοϋ κυνηγοΰ τοϋ Θέρμου, είναι σαφής 
καί ή πρωταρχική διαφορά τών μορφών τοϋ άμφορέως τής Σπάρτης. Ό δημιουργός 
τοϋ άμφορέως έπιχειρεΐ κάτι νέον, κυρίως μέ τό έντελώς διάφορον πνεϋμα τό όποιον 
άποδίδει είς τήν σκηνήν τής ζώνης τοϋ λαιμοΰ. Χρησιμοποιεί θέματα καί πράξεις, αί 
όποϊαι συνεδέοντο μέχρι τότε κυρίως μέ ήρωικάς μορφάς ή θεούς, διά νά εϊκονογρα- 
φήση τήν προσωπικότητα ένός θνητοϋ, έπί τοϋ άγγείου τό όποιον έτέθη έπί τοϋ τάφου 
του. Διά τοϋ τρόπου αύτοϋ άπέδιδε είς τόν νεκρόν έργα, τά όποια έθεωροΰντο «υπέρ τόν 
άνθρωπον» καί τιμάς άναλόγους. Μέ τόν τρόπον μέ τόν όποιον καί είς τήν σύνθεσιν 
άπέφυγε τόν κίνδυνον τής άκινησίας τών έραλδικών προτύπων, τά όποια διαφαίνονται 
έστω καί μακράν είς τόν εικονιστικόν αυτόν τύπον, ό δημιουργός τής Σπάρτης δεικνύει 
τάς δυνατότητάς του. Διότι, άντί τοϋ άκινήτου στατικοϋ άξονος, δημιουργεί ένα δυνα

255. Μέ τό τέλος τοΟ 7ου αίώνος άλλωστε όλοκληροδται ή ύπέρβασις τών άνατολιζουσών τάσεων 
καί τών ξένων ρευμάτων είς τήν έλληνικήν τέχνην, καί ταυτοχρόνους ένας περιορισμός τών μυθικών 
χαρακτηριστικών είς τήν τέχνην. Μία έξαρσις τής άτομικότητος καί μία νέα προβολή τής προσωπι- 
κότητος είναι έμφανής παντού. Τούτο έχει ώς άποτέλεσμα τήν έπί τών τάφων τοποθέτησιν όχι πλέον 
ήρωικών ή μυθικών εικόνων, άλλά τής μορφής τού ίδιου τού νεκρού, τό έπιτύμβιον άγαλμα καί τό άναφε- 
ρόμενον είς συγκεκριμένον πρόσωπον έπιτύμβιον άνάγλυφον. Είναι όλα, δπως καί οί κυνηγοί τού άμφο
ρέως μας εικόνες τού νεκρού χωρίς τήν νεωτέραν έννοιαν τού πορτραίτου. Διά τά άττικά έπιτύμβια 
άγάλματα πρβλ. τήν θεμελιακήν μελέτην τού X. Καρούζου, Άριστόδικος, κυρίως σελ. 35 κ.έ.

256. Orthia πίν. 105.
257. Orthia πίν. 106, 1 πίν. 152, 2.
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μικόν καί κινητικόν ό όποιος συναρτά στενότατα όλα τά χαρακτηριστικά τής παρα- 
στάσεως, εις τήν όποιαν έξαίρονται τά γενικά καί τονίζονται τά ειδικά. Ή εισαγωγή 
εις τό θέμα μιας όλοκλήρου σειράς νέων λεπτομερειών δέν συντείνει μόνον εις τόν 
πλουτισμόν τοϋ συνόλου, άλλά καί εις τήν σαφεστέραν όργανικήν διατύπωσίν του.

Διά τής συνθέσεως αυτής έπιτυγχάνει νά παρουσίαση καλύτερον καί τό περιεχόμε- 
νον τής παραστάσεως ό τεχνίτης τής Σπάρτης. Τονίζει τήν άντιστροφήν τήν όποιαν 
θέλει νά μάς δώση, όταν θέματα άποδιδόμενα είς τούς θεούς ή τούς ήρωας, διότι λέον
τα δέν ήδύνατο νά άποδώση είς τόν κυνηγόν του, τά συνδέει με θνητούς καί τά χρησι
μοποιεί διά νά έξάρη τήν προσωπικότητά των. Τούτο άποτελεΐ είς τήν ουσίαν τήν έν- 
δειξιν τής παρουσίας ένός νέου άνθρωποκεντρισμοΰ, ό όποιος τολμμ καί έργα των θεών 
νά μεταφέρη είς τούς θνητούς. Ό ταπεινός τεχνίτης τής Σπάρτης, άπό τής άπόψεως 
αυτής, εύρίσκεται πλησίον τών συναδέλφων του τών άλλων έργαστηρίων, οί όποιοι έ- 
πίσης άποκαλύπτουν τήν ιδίαν πορείαν.

Ή κόσμησις τού ώμου

Ή ουσιαστική διαφορά μεταξύ τής κοσμήσεως τής ζώνης τοϋ λαιμού καί αύτής τού 
ώμου, είναι ή μεταφορά τού βάρους άπό τό άτομικόν είς τό τυπικόν, άπό τό προσωπι
κόν είς τό γενικόν. Είς τήν έλευθερίαν τής χρησιμοποιήσεως τού θέματος καί τής όρ- 
γανώσεως τής παραστάσεως, τήν όποιαν έγνωρίσαμεν είς τήν πρώτην περίπτωσιν, έρ
χεται νά προστεθή είς τήν ζώνην τού ώμου, ή άψυχος τυπική καί κοινή άπόδοσις ένός 
θέματος, τό όποιον άνήκε είς τά γνώριμα καί μόνιμα, ένα άπό αυτά τά όποια ήσαν 
κτήμα καί παράδοσις τού εργαστηρίου.

Άπό μιας άπόψεως, τό θέμα αυτό ήτο καί είς άλλας περιοχάς καί άπό παλαιοτέρους 
χρόνους συνδεδεμένον μέ τήν διακόσμησιν τών ταφικών άγγείων 258 καί θά ήδύνατο νά 
θεωρηθή, είδικώς διά τήν Σπάρτην, μία σαφής άναφορά καί είς τήν χρήσιν των. Διά 
τούτο, άκόμη καί είς τά παραδείγματα τών μετ’ άναγλύφων άμφορέων τής Σπάρτης, εύ- 
ρίσκεται ώς τυπικόν στοιχεΐον τής κοσμήσεως τών έπιταφίων άγγείων. Τά περιθώρια 
έπομένως είς τά όποια ήδύνατο νά κινηθή ό τεχνίτης ήσαν περισσότερον στενά καί ό 
πλουτισμός ή ή διαφοροποίησις τού θέματος μόνον είς είδικάς λεπτομέρειας περιωρι- 
σμένος. Είς τήν ζώνην τού ώμου έχομεν τήν παράστασιν δύο άρμάτων έπί τού δίφρου 
τών όποιων εύρίσκεται άνά εις πολεμιστής καί άκολουθεϊ ένας δεύτερος πεζός (Σχεδ. 
5 καί Π ί ν. 94-96 ). Πρόκειται περί τής παραστάσεως ή όποια καί είς τούς μετ’ άναγλύ
φων σπαρτιατικούς άμφορεΐς μάς διασφζεται είς περισσότερα παραδείγματα, διότι έκ
τος τού άμφορέως τού Θεάτρου, τού νέου άμφορέως, τού τεμαχίου τού άμφορέως τού

258. Τά γεωμετρικά ταφικά άγγεϊα έχουν ήδη τήν παράστασιν τής πομπής τών άρμάτων εις τόν 
ώμον καί μέ προφανή συσχετισμόν μέ τόν νεκρόν, άφοϋ όπως είς τόν κρατήρα τής Νέας 'Υόρκης, 
Matz, G. g. Κ. I, πίν. 10 ή αυτό τών ’Αθηνών, Buschor, Gr. Vasenmalerei σελ. 36, είκ. 20, κάτω άπό 
τόν θρήνον τοποθετοΟνται τά άρματα. Διά τούς ιππείς καί τάς άλλας παραπληρωματικάς μορφάς τών 
άττικών έπιτυμβίων στηλών, πρβλ. Μ. ’Ανδρόνικος, Α.Δ. 16 (1960) σελ. 48 κ.έ. ’Εδώ μπορεί νά προσ
τεθή ότι αί παραπληρωματικοί καί ύπό τόν νεκρόν παραστάσεις είς τάς άττικάς στήλας δέν άποτε- 
λοϋν παρά προέκτασιν τής διακοσμήσεως τοϋ ώμου καί τής κοιλίας τών ταφικών άγγείων καί έπομέ
νως έχουν άνάλογον νόημα.

30
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Ηρώου, εύρίσκεται είς έν άκόμη τεμάχιον άμφορέως 259 ( Π ί ν. 83β) τοΟ όποιου ή παρά- 
στασις αυτή έχει κατασκευασθή άπό τόν αυτόν τύπον (μήτραν) άπό τόν όποιον καί αί 
παραστάσεις τοϋ νέου άμφορέως και έν άκόμη μικρότερον τεμάχιον μέ τάς κεφαλάς 
των ίππων (Άρ. XV) (Π ί ν. 85γ) προερχόμενον έκ τής άκροπόλεως. Πέντε δηλαδή 
συνολικώς παραστάσεις τής σκηνής τοΟ ώμου μέ πομπήν άρμάτων μας έχουν διασω- 
θή καί τοϋτο έκτος των άλλων, μας έπιτρέπει μίαν καλυτέραν παρακολούθησιν τοϋ θέ
ματος καί μίαν σαφεστέραν έξήγησιν τοΰ λόγου τής χρησιμοποιήσεώς του. Διότι πρέ
πει νά άποκλεισθή έκ των προτέρων ή πιθανότης, ότι ή χρησιμοποίησις τοΰ θέματος 
αύτοΰ, εις τούς αμφορείς τής Σπάρτης τουλάχιστον, είναι τυχαία καί μάλιστα είς δλας 
τάς περιπτώσεις είς τήν αυτήν θέσιν, είς τήν ζώνην τοΰ ώμου. Ή σκηνή αύτή τής πομ
πής των άρμάτων δύναται άπό τής άπόψεως αυτής νά θεωρηθή ώς τό καθ’ αύτό ταφι- 
κόν διακριτικόν τοϋ άγγείου, άνεξαρτήτως τοϋ άν ή σκηνή αυτή δύναται νά συνδεθή 
μέ πραγματικά ταφικά έθιμα ή καί μέ παραδόσεις άναλόγων ταφικών συνηθειών. Τό 
γεγονός ότι εύρίσκεται έπί όλων των άμφορέων τών όποιων έχουν διασωθή τμήματα 
τοϋ ώμου δέν άφίνει ούδεμίαν άμφιβολίαν διά τοϋτο, τουλάχιστον διά τά παραδείγμα
τα τής Σπάρτης. ’Ασφαλώς είς τήν διάθεσιν τοϋ έργαστηρίου θά ύπήρχον καί άμφορεΐς 
έντελώς άκόσμητοι, άλλά οί περισσότεροι καί είδικώς διά τούς τάφους προοριζόμενοι 
θά έφερον είς τήν ζώνην τοϋ ώμου, τήν παράστασιν τών άρμάτων. Διά τούς πελάτας οί 
όποιοι δέν θά εΐχον είδικάς άξιώσεις, οϋτε θά ήθελον νά έξάρουν έν ειδικόν χαρακτη
ριστικόν τοϋ νεκροΰ των, ή παράστασις τής ζώνης τοϋ λαιμοΰ μέ τήν τυπικήν σκηνήν 
τών άρμάτων θά ήτο άρκετή. Είς τάς περιπτώσεις κατά τάς όποιας οί άπόγονοι διέθετον 
τά μέσα καί εΐχον τήν έπιθυμίαν νά τιμήσουν ιδιαιτέρως τόν νεκρόν, τό έργαστήριον 
θά έπεξέτεινε τήν διακόσμησιν καί είς τήν ζώνην τοΰ λαιμοΰ, μέ μίαν σκηνήν σχετι
κήν μέ τήν ζωήν του ή τήν είκόνα τήν όποίαν οί άπόγονοι ήθελαν νά έχουν έκ τής ζωής 
του. ’Από τήν τυπικήν ταφικήν σκηνήν τοϋ ώμου, κοινήν δι’ όλους τούς νεκρούς, 
έπλουτίζετο ό άμφορεύς μέ τήν άτομικήν καί προσωπικήν τοΰ λαιμοΰ, καί έδιδε τήν 
πορείαν άπό τήν άπρόσωπον καί άφηρημένην είς τήν προσωπικήν καί συγκεκριμένην. 
Τήν σκηνήν τών άρμάτων τήν έχομεν τυπικήν τρόπον τινά, ήδη είς τά άττικά άγγεΐα 
τών γεωμετρικών χρόνων τά όποια άναμφιβόλως συνδέονται μέ τούς τάφους καί τούς 
νεκρούς 26°, όπως καί είς τούς ύστερογεωμετρικούς καί ύπογεωμετρικούς261 χρόνους καί 
άσφαλώς μέ άνάλογον νόημα. Ή ζώνη τοϋ ώμου διαιρείται διά καθέτου ταινίας άποτε- 
λουμένης άπό τό γνωστόν σχοινοειδές κόσμημα είς δύο τμήματα, έντόςτών όποιων έχει 
τοποθετηθή έκάστη σκηνή. Τήν αύτήν άκριβώς διαίρεσιν έχομεν καί είς τήν ζώνην 
τοϋ ώμου τοΰ άμφορέως τοΰ Θεάτρου καί άσφαλώς καί είς τούς άλλους άποσπασματι- 
κώς σωζομένους άμφορεΐς. Διά τής καθέτου αυτής ταινίας ούσιαστικώς ή ζώνη τοΰ ώ
μου διαχωρίζεται είς δύο μετόπας, αί όποΐαι πιθανώτατα έχουν τήν άφετηρίαν των είς 
τεχνικάς άνάγκας σχετικάς μέ τήν έπικόλλησιν τοϋ άναγλύφου είς τήν καμπύλην αύ
τήν έπιφάνειαν καί τήν έπανάληψιν τής αύτής σκηνής έκ τοΰ αύτοΰ τύπου. ’Εννοείται 
ότι ή διαίρεσις αύτή άντιτίθεται είς τόν χαρακτήρα τής συνθέσεως κατά τόν όποιον ή

259. Tod-Wace, Catalogue σελ. 235 άριθμ. 520 είκ. 82.
260. Πρβλ. καί G. Nottbohm, Jdl 58 (1943) σελ. 23.
261. Πρβλ. παραδείγματα παρά Matz, Geschichte gr. Kunst, I, πίν. 14, πίν. 187, πίν. 189. Γενικώτ 

περί τοΟ θέματος καί ’Ανδρόνικος, 'Ελληνικά 17 (1960) σελ. 63 - 64.
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Σχεδ. 5. Ή παράστασις τοΟ ώμου ιοϋ νέου άμφορέως
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παράστασις τοϋ ώμου θεωρείται συνεχής καί έκτος τών τεχνικών λόγων δέν άποκλεί- 
εται νά έχη έπηρεασθή άπό Ιωνικός έπιδράσεις κυρίως τών Κυκλάδων 262, όπου ή με- 
τοποειδής διάταξις έπικρατεΐ εις τήν ζώνην τοΟ ώμου. Διά τοϋ στοιχείου τούτου ή πα- 
ράστασις τοϋ ώμου μέ τά άρματα, τών σπαρτιατικών άμφορέων, άπομακρύνεται άπό 
τάς άναλόγους σκηνάς τών άττικών γεωμετρικών καί μεταγεωμετρικών άγγείων, όπου 
ή σκηνή είναι συνεχής, καί πλησιάζει τάς ίωνικάς εις τάς όποιας έπικρατοϋν αί τομαί 
μεταξύ έκάστης σκηνής. Διά τών διαιρέσεων αυτών είς τήν παράστασιν μιας σκηνής 
ή όποία θεωρείται συνεχής, τών άρχαϊκών κυκλαδικών καί γενικώτερον Ιωνικών άγγεί
ων, είναι σαφής ή κυριαρχία τοϋ άνοργάνου καί άσυνδέτου καί μόνον έξωτερικώς πα
ρατακτικού τρόπου, ό όποιος έχει παρατηρηθή καί είς άλλα χαρακτηριστικά τών ιω
νικών έργων263. Διότι ή σκηνή αυτή τών άρμάτων έπί τών όποίων εύρίσκεται συνήθως 
όπλίτης καί άκολουθεΐ πεζός πολεμιστής ή πολεμισταί καί πολλάκις παρεμβάλλονται 
καί ίππεϊς, όχι μόνον γίνεται βασικόν στοιχεΐον τής κοσμήσεως τών άγγείων τών άρ- 
χαϊκών χρόνων 264 265 266, άλλά καί καλή άφετηρία διακρίσεως τών άναπτυσσομένων διαφόρων 
τάσεων τών τοπικών έργαστηρίων26δ. Είς τον νέον άμφορέα ή κίνησις τών δύο όμάδων 
αί όποΐαι άποτελοΰνται άπό τό άρμα μέ τούς δύο ίππους, τόν έπί τοϋ άρματος 
όπλίτην καί τόν πεζόν πολεμιστήν, είναι άπό τά δεξιά προς τά άριστερά, άντίθετος ά- 
κριβώς τής κατευθύνσεως τήν όποιαν έχουν οί κυνηγοί τής ζώνης τοϋ λαιμοϋ. Τοϋτο 
άποτελεΐ μίαν χαρακτηριστικήν ιδιομορφίαν, διότι είς τάς άναλόγους παραστάσεις 
τών άττικών γεωμετρικών καί ύστερογεωμετρικών παραδειγμάτων, ή κατεύθυνσις εί
ναι άπό τά άριστερά πρός τά δεξιά, αυτή δέ είναι ή φυσική κατεύθυνσις τής κινήσεως. 
Άλλά έκτος τοϋ νέου άμφορέως καί τά τρία έκ τών τεσσάρων άλλων παραδειγμάτων 
τοϋ λακωνικοΰ έργαστηρίου είς τά όποια υπάρχει ή σκηνή, έχουν έπίσης τήν κατεύ- 
θυνσιν τής κινήσεως τήν όποιαν δίδει ή σκηνή τοϋ νέου άμφορέως26β. Είς τά μετ’ άνα-

262. Ή μετοποειδής διάταξις τής ζώνης τοϋ ώμου έπικρατεΐ είς τά κυκλαδικά παραδείγματα, πρβλ. 
Schafer, Studien σποράδην καί τό νέον δείγμα τής Μυκόνου, Μ. Ervin, A Relief Pithos from Myko
nos, Α.Δ. 18 (1963) σελ. 73 κ.έ. Ίσως θά ήτο σκόπιμον νά σημειωθή ότι είς τά έκ Βοιωτίας προερ
χόμενα άγγεία, ή ζώνη τοϋ ώμου δέν παρουσιάζεται μέ τόν ίδιον τρόπον άλλά είς κανονικήν καί συ
νεχή ζφφόρον, Hampe, Sagenbilder πίν. 36 καί τοϋτο Ισως δέν είναι άσχετον μέ τό θέμα τοϋ τόπου 
τής κατασκευής τών άγγείων αύτών παρά τήν προφανή καί άσφαλή νησιωτικήν καταγωγήν τών χαρα
κτηριστικών τών άναγλύφων των.

263. Πρβλ. Winter, ΑΖ, 1892 σελ. 176 κ.έ. έπίσης Kunstg. in Bildern, I, όπου θεωρεί μάλλον δια- 
κοσμητικόν τόν χαρακτήρα αύτόν τής όργανώσεως τών παραστάσεων.

264. Πρβλ. καί Matz, Geschichte gr. Kunst, I, σελ. 64.
265. Δέν είναι έδώ ή θέσις νά συζητηθή ή άπό ένός κοινοϋ είς τάς γενίκάς του γραμμάς γεωμετρι- 

κοϋ ρυθμοΰ προοδευτική διαφοροποίησις καί δημιουργία τών τοπικών έργαστηρίων μέ διακρινομένας 
μορφικός, συνθετικός καί διακοσμητικάς τάσεις, ή όποία όλοκληρώνεται είς τόν 6ον αιώνα. Ή πο
ρεία αύτή είναι παράλληλος μέ τόν πολιτικόν παρτικουλαρισμόν καί άσφαλώς άποτελεΐ τήν καλλιτε
χνικήν έκφρασίν του. Άπό τής άλλης πλευράς, άπό τών μέσων τοϋ 6ου αίώνος παρατηρεΐται καί ή 
άφετηρία τής αντιστρόφου πορείας, πρός ένα ένιαΐον ρυθμόν, ό όποιος συγκεφαλαιώνει τά χαρακτηρι
στικά όλων τών περιφερειακών κέντρων, είς τήν άττικήν τέχνην, ΰπό τήν πίεσιν τής ύπεροχής της. 
Καί εις τήν περίπτωσιν αότήν έκφράζει τάς τάσεις τής ένότητος τοϋ έλληνικοϋ κόσμου, αί όποΐαι έπι- 
βάλλονται άπό δημοσιονομικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς καί πολιτικούς λόγους, οί όποιοι μέ 
τήν σειράν των είναι άπότοκοι νέων άναγκών.

266. Τό μέγα τεμάχιον τοϋ Ηρώου, τό τεμάχιον έκ τοϋ αύτοϋ μέ τό νέον άμφορέα τύπου (μήτρας), 
ό άμφορεύς τοϋ Θεάτρου.
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γλύφων άγγεΐα άλλων περιοχών, δπως τά τοϋ βοιωτικονησιωτικοϋ έργαστηρίου, είς τήν 
ζώνην τοϋ ώμου δέν παρουσιάζεται πάντοτε ή αύτή σκηνή καί ή κατεύθυνσις είναι ά- 
διάφορος βαίνουσα άλλοτε πρός τά δεξιά και άλλοτε πρός τά άριστερά 267 268, ένφ είς τήν 
πηλίνην σίμην τοϋ Παλαικάστρου ή κατεύθυνσις είναι ή αύτή μέ τοϋ νέου σπαρτια- 
τικοΰ άμφορέως2β8. Τό έρώτημα, τό όποίον τίθεται διά τής κατευθύνσεως τής κινήσεως 
τών σκηνών τοϋ ώμου είς τούς σπαρτιατικούς άμφορεΐς, είναι άν τοϋτο δύναται νά θεω- 
ρηθή τυχαΐον ή άν έξαρτδται άπό ξένα πρότυπα ή τεχνικούς λόγους. Διότι ένφ είς τόν 
ώμον ή κίνησις παρουσιάζεται άπό δεξιά πρός τά άριστερά, είς τόν τύπον (μήτραν) θά 
ήτο άπό άριστερά πρός τά δεξιά καί τοϋτο διηυκόλυνε τήν έργασίαν τοϋ τεχνίτου κατά 
τήν κατασκευήν τοϋ τύπου. Τοϋτο θά ήδύνατο νά θεωρηθή ώς άποφασιστικός λόγος, 
άν δέν εΐχομεν, καί μάλιστα είς τό αυτό άγγεΐον, καί τήν άντίστροφον κίνησιν, δπως 
συμβαίνει είς τήν ζώνην τοϋ λαιμοϋ. Εκτός δμως αύτοϋ καί είς τήν αύτήν σκηνήν τών 
άρμάτων άπό τό τεμάχιον XV έχομεν τήν κίνησιν άπό τά άριστερά πρός τά δεξιά, δπως 
τήν έχομεν καί είς τόν χαλκοΰν, κρατήρα τοϋ Βίξ 269. Πρέπει πάντως νά σημειωθή δτι 
ή περίπτωσις τοϋ τεμαχίου XV, τό όποιον καί χρονολογικώς είναι τό τελευταΐον τής 
δλης σειράς, δπως καί ή τοϋ κρατήρος τοϋ Βίξ, ίσως άποτελή μίαν βασικήν ένδειξιν 
περί τής δι’ άλλους λόγους καί δχι μόνον τεχνικούς καταγωγής είς τά άλλα παραδεί
γματα τής άπό δεξιά πρός τά άριστερά κατευθύνσεως (Π ί ν. 85γ, άριστερά). 'Η κατεύθυν- 
σις τής κινήσεως γενικώς καί ήδη άπό τών μυκηναϊκών χρόνων είς τήν κυρίως Ελλάδα 
είναι ή τοϋ λαιμοϋ τοϋ άμφορέως μας, δηλαδή ή άπό τά άριστερά πρός τά δεξιά270, ένφ 
άντιθέτως είς τήν ιωνικήν περιοχήν τής Μικράς ’Ασίας είναι ή άντίθετος, δηλαδή αύ
τή τήν όποίαν έχομεν είς τήν ζώνην τοϋ ώμου, άπό δεξιά πρός τά άριστερά271. Είς τήν 
Ιωνικήν τέχνην, έκτός έλαχίστων έξαιρέσεων, ή κατεύθυνσις αύτή είναι γενική 272 καί 
δπου παρουσιάζονται άποκλίσεις αύταί όφείλονται είς ξένας έπιρροάς 273. ’Από τής ά- 
πόψεως αύτής καί δεδομένου, δτι είς τά έλλαδικά έργα ή κατεύθυνσις τής κινήσεως εί
ναι σχεδόν κατά γενικόν κανόνα274 ή άπό άριστερά πρός τά δεξιά, ή παρατηρουμένη 
είς τάς σπαρτιατικάς παραστάσεις άντιστροφή δέν μπορεί παρά νά συνδεθή μέ ίωνικάς

267. Πρβλ. Hampe, Sagenbilder πίν. 36.
268. Maraghianis, Ant. Cret. I, πίν. 43. Matz, Gesch. gr. K. I, πίν. 288 β.
269. Πρβλ. Joffroy, Trcsor πίν. 4. Μία πρώτη έξήγησις τής άντιστροφής είς τήν κατεύθυνσιν τής 

κινήσεως τών άρμάτων καί τών όπλιτών ή όποια σημειοΟται είς τό τελευταΐον χρονικώς δείγμα τών 
πηλίνων μετ’ άναγλύφων αμφορέων δπως καί τού κρατήρος τοΟ Βίξ, είναι άσφαλώς ή Οψιμος έποχή 
τής κατασκευής των. Άπό τής άπόψεως αύτής δύναται νά λεχθή δτι έπικρατοΰν τά περισσότερον έλ
λαδικά πρότυπα έναντι τών κυκλαδικών, είς τά γενικά χαρακτηριστικά καί τήν κατεύθυνσιν τής κινή- 
σεως, είς τά όψιμώτερα έργα.

270. Πρβλ. Helmuth Bahlow, Untersuchungen zur friihgriechischen Flachenkunst, Diss. 1926 σελ. 34.
271. H. Bahlow, Untersuchungen σελ. 40. Pfuhl, Malerei I, 108.
272. H. Bahlow, έ.ά. σελ. 39 κ.έ. διά τήν κίνησιν είς τάς Καιρεταινάς ύδρίας, Pfuhl, Malerei I, σελ. 

180. ’Επίσης End, Ionische Vasen σελ. 9 καί 28.
273. "Οπου είς τήν τέχνην τών έλλαδικών έργαστηρίων παρουσιάζονται άποκλίσεις, όφείλονται είς 

ίωνικάς έπιδράσεις, δπως είς τόν χαλκιδικόν άμφορέα τού Βατικανού, Abizzati, Vasi antichi del Vati- 
cano II, 205 πίν. 18. Rumpf, Chalk. Vasen σελ. 160 μέ τήν παράστασιν τού βαίνοντος άπό τά δε
ξιά πρός τά άριστερά άρματος τό όποιον είναι σαφώς ιωνικής έπιδράσεως. Διά τήν κίνησιν είς τήν 
μελανόμορφον αγγειογραφίαν πρβλ. G. Loescke, ΑΖ, 1876 σελ. 113. Ε. Katterfeld, Griechische Me- 
topenbilder σελ. 82 - 83. Bahlow, Untersuchungen σελ. 35 κ.έ.

274. Πρβλ. καί Wrede, AM, 1916 σελ. 252 κ.έ. σελ. 311 κ.έ.
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έπιδράσεις. Το σημεΐον αύτό είναι τό πρώτον σειράς άλλων εις τά όποια παρατηροϋν- 
ται σαφέστατα ίωνικαί έπιδράσεις εις τήν παράστασιν τής ζώνης τοϋ ώμου.'Η έξήγη- 
σις τής κατευθύνσεως αυτής εις τά ιωνικά έργα, τόσον τής άγγειογραφίας όσον καί τοϋ ά- 
ναγλύφου, έχει πειστικώς άποδοθή 275 εις τήν έπίδρασιν τής μεταλλοτεχνίας καί τών το- 
ρευτικών έργων καί νομίζω ότι τήν αύτήν άφετηρίαν πρέπει νά δεχθώμεν καί διά τάς 
λακωνικάς παραστάσεις. Διότι ή άντίστροφος πρός τήν έπικρατοϋσαν εις τήν Ελλά
δα κατεύθυνσις τής κινήσεως είς τούς άμφορεϊς τής Σπάρτης, ή είναι έπηρεασμένη έκ 
τών ιωνικών έργων ή έξαρταται άπό τούς αυτούς λόγους έκ τών όποιων διεμορφώθη 
είς τήν ίωνικήν περιοχήν. Πάντως ή κίνησις αύτή παρατηρεϊται καί είς τήν λακωνι
κήν άγγειογραφίαν, αν καί όχι είς τήν άναλογίαν είς τήν όποιαν παρατηρεϊται εις τούς 
μετ’ άναγλύφων άμφορεϊς 276, καί διά τούς άμφορεϊς δύναται περισσότερον νά συνδεθή 
μέ έπιδράσεις τών τορευτικών έργων καί μιμήσεις έργων είς άλλα ύλικά 277. Δύνα- 
ται έπομένως νά λεχθή ότι ή ιδιομορφία τής κατευθύνσεως τής κινήσεως τής ζώνης 
τοϋ ώμου μέ τήν σκηνήν τών άρμάτων τών σπαρτιατικών άμφορέων προέρχεται άπό 
ίωνικήν έπίδρασιν καί έπηρεάζεται καί άπό τάς μιμήσεις τών έργων τής τορευτικής.

Ή σκηνή αύτή τών άρμάτων, ώς έλέχθη ήδη, φαίνεται ότι είναι άπεικόνισις μιαςταφι- 
κής τελετής κοινής άπό τών γεωμετρικών καί ίσως καί τών μυκηναϊκών χρόνων, τής όποιας 
ό είκονιστικός τύπος διασφζεται καί άργότερον είς τάς άττικάς λουτροφόρους 278. Τοϋ- 
το δέν σημαίνει βεβαίως, ότι πάντοτε περί τούς τάφους καί κατά τάς ταφάς έλάμβανον 
χώραν αί είκονιζόμεναι σκηναί, αί όποΐαι ήσαν είδος άποχαιρετισμοϋ τών ζώντων είς 
τον νεκρόν, άλλά ότι τό θέμα διατηρείται ώς ένα Ιδεώδες τών συνδεομένων μέ τάς τα
φάς συνηθειών. Ίσως άκόμη ή άπεικόνισις άπετέλει καί μίαν τρόπον τινά ύποκατάστα- 
σιν τών πραγματικών τελετών, αί όποΐαι δέν ήσαν πάντα εύκολοι ή δυναταί διά διαφό
ρους λόγους. ’Από τον άρχικόν πάντως εικονιστικόν τύπον, φαίνεται ότι άνεπτύχθησαν 
άργότερον καί κυρίως κατά τόν 6ον αιώνα, αί παράλληλοι καί άνάλογοι σκηναί τής ά- 
ναχωρήσεως τοϋ πολεμιστοϋ 279, αί όποΐαι έκτος τοϋ τυπολογικοϋ συσχετισμοϋ, ίσως 
έχουν καί άνάλογον έννοιαν. Διότι, όπως είς τάς καθαρώς ταφικάς τελετάς ό ζωντανός 
άποχωρίζεται τόν νεκρόν του, άποχωρίζεται καί ό άπερχόμενος πολεμιστής τών οικείων 
του. Ή κοινή ίδέα ή όποια διαφαίνεται καί είς τόν δεύτερον, ό όποιος είναι προ- 
έκτασις τοϋ πρώτου είκονιστικοϋ τύπου, είναι ότι καί ό άναχωρών διά τόν πόλε

275. Bahlow, Untersuchungen σελ. 5. Πρβλ. καί φοινικικά έργα, μέ τόν κύνα μεταξύ τών ποδών τοϋ 
κυνηγού κατ’ άνάλογον τρόπον μέ τόν κυνηγόν τοϋ άμφορέως τής Σπάρτης, είς παραστάσεις αργυρών 
άγγείων, R. L. Alexander, The Royal Hunt, Archaeology 16 (1963) σελ. 243.

276. Πρβλ. Pfuhl, Malerei III, είκ. 197 καί 198 πρβλ. καί Orthia σελ. 79 είκ. 50 β, έπίσης πίν. 92, 
3, πίν. 116, 1.

277. Πρβλ. τά έλεφαντοστά Orthia πίν. 92,3 καί 116, 1. Κατά τόν Bahlow, Unters. σελ. 50 τήν κα- 
τεύθυνσιν άπό τά δεξιά πρός τά άριστερά τήν είχον καί αί άνάγλυφοι παραστάσεις τοϋ Θρόνου τών 
Άμυκλών, πράγμα όχι παράδοξον άφοΰ έπρόκειτο περί ιωνικής έπιδράσεως έργασίας καί άκόμη καί 
τά μετάλλινα άνάγλυφα-έπενδύσεις τοϋ ναοϋ τής Χαλκιοίκου, τά όποια είναι παλαιότερα καί ίσως, αν 
ό Ισχυρισμός τοϋ Bahlow μπορεί νά άποδειχθή, άποδεικνύουν διά τούτου πρωιμωτέραν ίωνικήν έπί- 
δρασιν είς τήν σπαρτιατικήν τέχνην.

278. ’Ανδρόνικος, Α.Δ. 17 (1961 /2) σελ. 206 Πίν. 87 β - γ. Τοϋ ίδιου Ελληνικά σελ. 63 - 64 έπίσης 
ΑΕ σελ. 186 είκ. 1. Chamoux, Ecole de Dipylon, Rev. Anc. 33 (1945) σελ. 80.

279. Wrede, Kriegers Ausfahrt in der archaisch-griechischen Kunst, AM, 1916 σελ. 221 κ.έ. πρβλ. 
καί σελ. 278.
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μον δέν είναι βέβαιος δτι θά έπιστρέψη. Άνάλογον νόημα ίσως έχει ή σκηνή αύτή 
παρουσιαζομένη καί εϊς άλλα έργα καί άντικείμενα τής βιοτεχνίας 280. Είς τάς παραστά
σεις τών γεωμετρικών άγγείων αί σκηναΐ αύταί δίδονται, δπως καί είς τούς άμφορεΐς 
τής Σπάρτης, πάντοτε είς τήν ζώνην τοΰ ώμου καί κατά ένα τρόπον τυπικόν καί ίσως 
τοΰτο δέν είναι τυχαΐον. Διά τών άμφορέων τής Σπάρτης είναι, νομίζω, δυνατόν νά έξη- 
γηθή ή είδική αυτή θέσις τής σκηνής είς τό σώμα τοΰ άγγείου. Ή σκηνή έθεωρεϊτο 
ώς μία βασική ένδειξις τής χρήσεως τοΰ άγγείου διά ταφικήν χρήσιν, είς τήν όποιαν 
συμπεριλαμβάνεται καί ή προσφορά του έπί τής πυράς τοΰ νεκροΰ ή ή τοποθέτησίς 
του έπί τοΰ τάφου. Διά τοΰτο έτοποθετεΐτο δχι είς τήν πλέον έξέχουσαν θέσιν τοΰ 
άγγείου, ή όποια ήτο ό λαιμός, άλλά είς τήν ύπ’ αυτήν. Ό λαιμός έμενε έλεύθερος διά 
νά δεχθή, ώς έπίσημος καί είδική θέσις, είκονογραφικά στοιχεία συνδεόμενα στενό- 
τερον μέ τον νεκρόν. Εις αύτόν ήδύναντο νά τεθοΰν μυθολογικοί σκηναί γενικώς συν
δεόμενοι με τόν νεκρόν ή τόν θάνατον, παραστάσεις είδικοΰ προορισμοΰ, ή άμεσοι 
άναφοραί είς τήν ζωήν του, ή τήν έν γένει πολιτείαν του, δπως μας διδάσκουν αί παρα
στάσεις τοΰ λαιμοΰ τών άμφορέων τής Σπάρτης. Διά τοΰ τρόπου αύτοΰ ή διακόσμησις 
τοΰ άγγείου προσαρμόζεται είς τήν συγκεκριμένην του λειτουργίαν καί τήν είδικήν 
του χρησιμοποίησιν. Οί άμφορεΐς τής Σπάρτης, άπό τής άπόψεως αυτής, μάς έπιτρέπουν 
νά διακρίνωμεν καλύτερον τόν ρόλον τών διαφόρων στοιχείων τής κοσμήσεως είς τήν 
δλην συγκρότησιν τών παραστάσεων καθώς καί τό νόημά των.

Ή σκηνή τών άρμάτων είς τόν ώμον τοΰ νέου άμφορέως κατέχει τήν αυτήν άκριβώς 
θέσιν μέ τά άλλα λακωνικά παραδείγματα καί χωρίζεται άπό τήν ζώνην τοΰ λαιμοΰ 
μέ άνάλογον τρόπον. Έν σχέσει μέ τόν άμφορέα τοΰ Θεάτρου, ή διαχωριστική ταινία 
είναι περισσότερον πλουσία καί άποτελεΐται άπό τό σύνηθες σχοινοειδές κόσμημα έπί 
τοΰ όποιου βαίνει ή γραμμή έπί τής όποιας πατοΰν οί κυνηγοί, άπό έν σπειροδές άν- 
θοφόρον σχηματισμόν καί άνωθεν άκριβώς τής ζώνης τών άρμάτων, άπό τό γνωστόν 
γλωσσοειδές κόσμημα. Αί μορφαί τής ζώνης τοΰ ώμου βαίνουν έπί λεπτής γραμμής 
εύρισκομένης άνωθεν τών σχοινοειδών κοσμημάτων, τά όποια διαχωρίζουν τόν ώμον 
άπό τήν κοιλίαν τοΰ άγγείου, ή όποια άποτελεΐ βάσιν τών παραστάσεων281. Έπί τής 
γραμμής αυτής φέρονται οί πόδες τών ίππων, οί τροχοί τών άρμάτων καί οί πόδες τών 
πεζών καί άκολουθούντων τά άρματα πολεμιστών. Αί δύο ομάδες, ώς έλέχθη, προέρχον
ται έκ τοΰ ίδιου τύπου (μήτρας) καί τοΰτο έπιτρέπει, παρά τάς ζημίας τάς όποιας έχο- 
μεν είς τό τμήμα αυτό τοΰ άμφορέως, τήν πλήρη παρακολούθησιν τής παραστάσεως 
ή οποία άλληλοσυμπληροΰται. Ή μελέτη θά άκολουθήση τήν κατεύθυνσιν τής πορείας 
τών άρμάτων, τόν προσανατολισμόν δηλαδή τής κινήσεως, δπως καί είς τήν περί- 
πτωσιν τής ζώνης τοΰ λαιμοΰ.

Ό άκολουθών τό άρμα πεζός πολεμιστής είναι άπεικονισμένος δεξιά, άμέσως μετά 
τήν λαβήν τοΰ άγγείου, ή όποια μάλιστα δι’ όλόκληρον τό ύψος του παίζει τόν ρόλον 
πλαισίου καί δι’ αύτοΰ τονίζει τό άνάγλυφόν του (Π ί ν. 94 καί 96). ’Απεικονίζεται βαδί
ζουν προς τά άριστερά καί είς σχετικώς εύρύν διασκελισμόν, παρακολουθών έκ τοΰ 
πλησίον τό άρμα καί κατά τρόπον ώστε ό είς τών ποδών του εύρίσκεται σχεδόν ύπό

280. Πρβλ. Kunze, Archaische Schildb. σελ. 187 κ.έ.
281. Ή γραμμή αυτή ώς βάσις διά τήν κίνησιν τών μορφών εύρίσκεται καί είς τόν άμφορέα τοΰ 

Θεάτρου, ένφ είς αυτόν τοΰ Ηρώου φέρονται άπ ευθείας έπί τοΰ σχοινοειδοΰς κοσμήματος.
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τόν τροχόν τοϋ άρματος 282. Τό σώμα του καλύπτεται σχεδόν όλόκληρον έκ τής κυκλι
κής του άσπίδος, ή όποια φαίνεται δτι είναι άνηρτημένη άπό τόν ώμον του καί κρατεί
ται καί διά τής άριστερδς χειρός, ή όποια δέν είναι όρατή. Εις τήν Ιδίαν χεΐρα κρατεί 
καί δύο δόρατα τών όποιων αί αίχμαί διακρίνονται έμπροσθεν εις τό ύψος τοϋ κρά
νους καί παρά τήν δεξιάν του χεΐρα. Ή άνάρτησις τής άσπίδος άπό τοϋ ώμου, ό τύπος 
της, όπως καί ή μεταφορά τών δύο δοράτων κατά τόν τρόπον αύτόν, είναι συνήθης εις 
τάς παραστάσεις τοϋ θέματος αύτοϋ 283, άν καί δέν λείπουν καί παραδείγματα κατά τά 
όποια284 τά δόρατα δέν κρατούνται άμφότερα διά τής μιας χειρός. Εκτός όμως τών δύο 
δοράτων τά όποια κρατούνται μαζί, ό πεζός πολεμιστής κρατεί καί τρίτον δόρυ, τό ό
ποιον χρησιμοποιεί ώς βακτηρίαν εις τήν δεξιάν χεΐρα, μέ τήν αιχμήν πρός τά άνω. Εις 
τό σημεΐον αύτό πρέπει νά σημειωθή ότι μέ τόν αύτόν άκριβώς τρόπον φέρεται τό δό
ρυ καί εις τόν πεζόν πολεμιστήν τοϋ άμφορέως τοϋ Θεάτρου, ό όποιος δέν έχει ταυτο- 
χρόνως καί τά άλλα δύο, ένφ αύτός τοϋ Ηρώου δέν φαίνεται νά έχη δόρατα, άλλά 
μόνον ξίφος.

Διά ποιον λόγον ό πολεμιστής είκονίζεται μέ τρία δόρατα, δύο εις τήν άριστε- 
ράν καί ένα εις τήν δεξιάν χεΐρα, δέν είναι σαφές καί δέν άποκλείεται τό τρίτον 
δόρυ νά άνήκη εις τόν έπί τοϋ άρματος πολεμιστήν. Εκτός τών δοράτων δέν δια- 
κρίνεται άλλο όπλον, ένώ εις τούς πολεμιστάς τοϋ Θεάτρου ( Π ί ν. 97-98 ) καί τοϋ Η
ρώου (Π ί ν. 99), διακρίνεται ή λαβή καί ή άπόληξις τής θήκης τοϋ ξίφους. Ό τύπος 
τοϋ πεζοΰ πολεμιστοΰ, τόν όποιον άτελώς έχομεν εις τήν παράστασιν αυτήν, διότι τό 
μεγαλύτερον μέρος τοϋ σώματός του καλύπτεται υπό τής μεγάλης άσπίδος, μάς είναι γε
νικώς γνωστός έκ τών χάλκινων πολεμιστών τοϋ λακωνικού έργαστηρίου 285. Δέν δια- 
κρίνεται άν φορή χιτώνα ύπό τόν θώρακα, πιθανώτερον όμως είναι νά είναι χαλκοχί- 
των, νά φέρη δηλαδή τόν θώρακα άπ’ εύθείας έπί τοϋ σώματος, διότι δέν διακρίνεται 
ή παρυφή έστω τοϋ χιτώνος παρά τήν άσπίδα, κατά τόν γνωστόν τρόπον τών περισσο
τέρων έκ τών χάλκινων άγαλματίων τοϋ λακωνικού έργαστηρίου 286, τά όποια δέν φέ

282. Είς τόν άμφορέα τοΟ Θεάτρου δέν διασφζεται τό τμήμα αύτό ώστε νά γίνη ή σύγκρισις, ένφ 
είς τόν τού Ηρώου εχει τόν πόδα έπϊ τοΟ άρματος.

283. Πρβλ. τήν παράστασιν τής πηλίνης σίμης τοΟ Παλαικάστρου, Maraghiannis, Ant. Cr. I, πίν. 43 
ή όποια θεωρείται ιωνικής κατευθύνσεως. Savignoni, RM 21 (1906) σελ. 64. Moreti, Ausonia 6 
(1912) σελ. 151. Πρβλ. έπίσης Nachold, Rennwagen σελ. 3 καί Koch, RM 30 (1915) σελ. 41, μέ 
άνάμειξιν έλλαδικών καί μικρασιατικών ιωνικών έπιδράσεων. Έπίσης, διά τάς άναλόγους παραστά
σεις πινακίδων άρχιτεκτονικής χρήσεως έξ Έτρουρίας, Arvid Andren, Architectural Terracottas 
from Etrusco-Italic Temples 1939, άπό τάς Καιράς πίν. 4, 6 καί 7 πρώτου τετάρτου τοΟ 6ου αίώνος, 
άπό τήν Ταρκυνίαν πίν. 22 καί 75, άπό τήν Τοσκάνην πίν. 24 καί 86, όπου καί οι τροχοί τού άρματος 
είναι ιωνικοί έξάκνημοι. Μέ τό δόρυ ώς βακτηρίαν, CV. Berlin 1(2) πίν. 33, Rumpf, Malerei πίν. 4, 1.

284. Πρβλ. Hampe, Sagenbilder πίν. 39.
285. Πρβλ. τελευταίως Η. Bloesch, Spartanische Krieger, Mus. Helv. 16 (1959) σελ. 249-256' έπίσης 

Kunze, VII Olympia Bericht, 1961 σελ. 174 όπου μέ τήν ευκαιρίαν τής δημοσιεύσεως ένός άκόμη πο- 
λεμιστοΰ δίδεται καί εν χρονολογικόν πλαίσιον τής έξελίξεως τοΟ τύπου.

286. Πρβλ. καί Rumpf, Charites, Festschrift Langlotz σελ. 130 καί σημ. 25 καί 26. Οί περισσότε
ροι τών χάλκινων πολεμιστών τοϋ λακωνικού έργαστηρίου φορούν θώρακα άνευ τού χιτώνος, πρβλ. 
AM, 1878 πίν. 1-2. BCH 53 (1929) σελ. 110 είκ. 6, σελ. 111 είκ. 8, σελ. 113 είκ. 9. AJA 59 (1955) πίν. 
93, 1-3. BSA 40-41 (1939-40) σελ. 83 είκ. 1-2. Mus. Helv. 16 (1959) σελ. 252 είκ. 1-4. Έπίσης οί 
πολεμισταί τού κρατήρος τού Βίξ, Joffroy, Tresor πίν. 9.
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ρουν χιτώνα. Τό κράνος του είναι τοΟ γνωστοΰ κορινθιακοΰ τύπου 287 μέ κατεβασμένας 
τάς παραγναθίδας 288, ώστε νά μή είναι όρατόν παρά τμήμα τοΰ πώγωνος ή μάλλον 
τό όξύ γένειον, ή τονιζομένη ρίς, ό μεγάλος κυκλικός όφθαλμός 289, καί ή καταπίπτου- 
σα εις τό όπισθεν μέρος πλούσια κόμη. Παρά τήν κάπως προχωρημένην φθοράν τοΰ 
άναγλύφου είς τήν κεφαλήν είναι σαφές, έν σχέσει μέ τήν κεφαλήν τοΰ πολεμιστοϋ τού 
άμφορέως τοΟ Θεάτρου, ότι είς τόν νέον άμφορέα έπικρατοΰν περισσότερον αί όξεΐαι 
γωνίαι είς τόν σχηματισμόν τοΰ προσώπου, ό άναμφιβόλως κυκλικός όφθαλμός, άντί 
τοΰ άμυγδαλοειδοΰς είς τόν τοΰ Θεάτρου καί μία γενική τάσις έπιμηκύνσεως των χαρακτη
ριστικών. Πάντως είς δλας τάς περιπτώσεις οι δημιουργοί δέν περιφρονοΰν τάς λεπτο
μέρειας, όπως άποδεικνύεται άπό τήν προσπάθειαν νά δοθή μία, έστω καί υποτυπώδης, 
έντύπωσις μειδιάματος, αί λεπτομέρειαι τής διακοσμήσεως τοΰ κράνους, είς τό όποιον 
διακρίνονται καί αί θέσεις άναδιπλώσεως τών παραγναθίδων, ή όργάνωσις τής κόμης. 
Ή κόμμωσις, δρατή μεταξύ τοΰ κράνους καί τής άσπίδος είς τήν αΰστηρώς βαθμιδω
τήν της διάταξιν, είναι καταφανώς άρχαιοπρεπεστέρα άπό αυτήν τών κυνηγών είς τόν 
λαιμόν τοΰ άμφορέως. Είναι προφανές ότι, είς τήν περίπτωσιν αυτήν καί έπειδή έπρό- 
κειτο περί περισσότερον τυπικής σκηνής, άντέγραψε ό τεχνίτης τά παλαιότερα πρότυ
πα, χωρίς ιδιαιτέραν προσπάθειαν προσαρμογής, είς τά περισσότερον νεώτερα παραδεί
γματα τά όποια ήκολούθησεν είς τήν κόμμωσιν τών κυνηγών. Χαρακτηριστικώς μικρόν 
είναι, όπως καί είς τούς κυνηγούς, τό στόμα, συγκρινόμενον μάλιστα μέ τήν ρίνα καί 
τό προέχον γένειον. Τά μέρη τοΰ σώματος, τά όποια άφίνει άκάλυπτα ή μεγάλη άσπίς, 
είναι έλάχιστα, διότι εκτός τής κεφαλής μόνον τό άπό τών μηρών καί κάτω τμήμα τών

287. Πρβλ. Kuhkahn, Griechische Helme, σελ. 36. Blocsch, Mus. Helv. 16 (1959) σελ. 253. Kunze, 
Festschrift Weickert σελ. 7 έπίσης Kunze, V Olympia Bericht 1956 σελ. 69 κ.έ. καί δι’ άλλους τύπους 
κρανών Kunze, VI Olympia Ber. 1958 σελ. 118 κ.έ. έπίσης είδικώς διά τό κορινθιακόν κράνος Kunze, 
Korinthische Helme, VII Olympia Ber. 1961 σελ. 56 κ.έ. καί διά τήν υίοθέτησιν τοϋ κράνους κοριν
θιακού τύπου είς τήν Σπάρτην σελ. 63-64. Διά τήν έπικράτησιν τού κορινθιακού κράνους τόν 7ον 
αιώνα καί Lorimer, Homer and the Monuments σελ. 462 κ.έ. έκτός τών κρανών τά όποΤα φορούν οί 
πολεμισταΐ τοΰ σπαρτιατικού έργαστηρίου πρβλ. καί Orthia πίν. 114, 1 καί πίν. 186, όπως καί αύτά 
τών μολυβδίνων ειδωλίων πίν. 183, 1-13 πίν. 191, 1-14 καί σποράδην πίν. 197-199.

288. Μέ κατεβασμένας τάς παραγναθίδας είκονίζονται καί είς τά άλλα παραδείγματα τών άμφορέων 
οΐ άκολουθοΰντες τά άρματα πολεμισταΐ, όπως καί αύτοί τοΰ κρατήρος τοΰ Βίξ. Άλλα παραδείγματα 
εύρίσκονται μεταξύ τών μολυβδίνων ειδωλίων πρβλ. Orthia πίν. 183, 1-4, 8-9, 11-13 πίν. 191, 3-10, 
13-15 μερικά άπό τά δείγματα όπου αύτό φαίνεται μέ σαφήνειαν. Έκ τών άλλων έργων τής λακωνικής 
τέχνης δύναται νά άναφερθή ό λεγόμενος Λεωνίδας τό μαρμάρινον άγαλμα τοΰ πολεμιστοϋ τών άρ- 
χών τοΰ 5ου αίώνος Langlotz, Bildhauersch. πίν. 51, G. Richter, Sculpture and Sculptors (1957) 382 είκ. 
104, Lippold πίν. 32, 4. Καλήν είκόνα διά τήν μελέτην καί τής μετά παραστάσεως κεφαλής κριοΰ πα- 
ραγναθίδος τοΰ άγάλματος αύτοΰ πρβλ. J. Charbonneaux, La sculpture grecque archalque, 1939 πίν. 87. 
Κατεβασμένας παραγναθίδας είς τούς πολεμιστάς τής Λακαίνης τής Λακωνικής II περιόδου Orthia 
πίν. 8. Είς τόν πολεμιστήν τοΰ έλεφαντοστοΰ Orthia πίν. 108 καί όλα σχεδόν τά χάλκινα.

289. Δέν χρειάζεται νά έξαρθή ιδιαιτέρως ή διαφορά τοΰ σχήματος τοΰ όφθαλμοΰ μεταξύ τών κυ
νηγών τής ζώνης τοΰ λαιμού καί τών πολεμιστών τοΰ ώμου, είναι συνήθης καί είς τήν άγγειογραφίαν 
καί είς τάς μορφάς τοΰ αύτοΰ άγγείου πρβλ. καί Erica Goette, VII Olympia Bericht 1961 σελ. 199 είς 
τήν αύτήν παράστασιν άμυγδαλοειδής καί κυκλικού σχήματος όφθαλμός· πρβλ. τήν κύλικα είς τό 
Βύρτσμπουργκ, Langlotz, Griechische Vasen in Wurzburg, πίν. 28, 1 είς αύτήν τοΰ Βατικανού, Beaz- 
ley, Race. Guglielmi, I, πίν. 1, 3 διάφοροι έντελώς όφθαλμοί είς τήν κύλικα τοΰ Βερολίνου άριθμ. 
3404, Jdl, 1901 σελ. 190 πίν. 3. Είς τήν κύλικα τών κωμαστών τής Φλωρεντίας, Shefton, BSA 1954 
πίν. 55 α είναι έντελώς διαφόρου σχήματος τά ώτα.
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ποδών καί ή στηριζομένη έν εΐδει βακτηρίας έπί τοϋ δόρατος χειρ είναι όρατά. Πάν
τως κατά τάς γενικάς άναλογίας τό σώμα φαίνεται ραδινώτερον τοϋ σώματος τοϋ πο- 
λεμιστοϋ είς τήν Ιδίαν θέσιν τοϋ άμφορέως τοϋ Θεάτρου, καί ή ραδινότης αύτή ή ό- 
ποία παρουσιάζει μίαν χαρακτηριστικήν έπιμήκυνσιν τών αναλογιών ένισχύεται άπό 
τήν γυμνότητα τών ποδών, ένώ καί έμμέσως έμφανίζεται διά τοϋ λεπτοΰ όρθιου δόρα
τος. Ενδιαφέρον είναι νά σημειωθή έπίσης ότι κατά τήν γενικήν έντύπωσιν ό πολεμι
στής φαίνεται ραδινώτερος άπό τάς στερεός καί μυώδεις μορφάς τών κυνηγών είς τήν 
ζώνην τοϋ λαιμοϋ, σημεϊον τό όποιον άποδεικνύει έπίσης διαφοράν όχι τόσον προτύ
πων, όσον υποταγής εις παλαιότερα τυπικά δείγματα είς τόν ώμον, καί έλευθέρας πε
ρισσότερον συγχρόνου διαπραγματεύσεως είς τήν ζώνην τοϋ λαιμοϋ. Εις τάς λεπτομέ
ρειας, όπως αύτάς τοϋ κράνους 290 με τήν διακοσμητικήν τάσιν, όπως καί είς τήν όλην 
όργάνωσιν μέ τόν κάπως άνόργανον χαρακτήρα τής στηριζομένης είς τό δόρυ χει- 
ρός διακρίνονται άνάλογα χαρακτηριστικά. Ή μεγάλη κυκλική άσπίς κοσμείται ύπό δύο 
ροδάκων τοϋ ένός έντός τοϋ άλλου, τοϋ έσωτερικοϋ περικλειόμενου ύπό κύκλου καί μέ 
ωοειδή φύλλα, τοϋ έξωτερικοΰ μέ γλωσσοειδή κατ’ άνάλογον τρόπον μέ τάς ασπίδας 
τών μολυβδίνων πολεμιστών τοϋ ίεροϋ τής Όρθιας291. Είς τό σύνολόν της ή έργασία 
είναι περισσότερον τυπική καί σχηματική καί σχεδόν διάφορος άπό αυτήν τής ζώνης 
τοϋ λαιμοϋ. Τά περιγράμματα τών μορφών δεν έχουν τήν όξύτητα καί τήν άκρίβειαν 
τήν οποίαν παρατηροϋμεν είς τήν ζώνην τοϋ λαιμοϋ καί περιορίζονται περισσότερον 
είς τήν διακοσμητικήν άντί τής πλαστικής έντυπώσεως. Τοϋτο άσφαλώς έξηγεΐται έκ 
τοϋ ότι έδώ τοποθετείται ένας κοινός εικονιστικός τύπος, χωρίς ιδιαιτέραν φροντίδα 
καί χωρίς τήν προσωπικήν συμμετοχήν τοϋ τεχνίτου. Άσφαλώς πρόκειται περί μιας 
άποδείξεως τής δουλείας είς τήν παράδοσιν, άντί τής ένεργητικής προσπάθειας τοϋ δη- 
μιουργοϋ. Έπί τοϋ άρματος είκονίζεται ό ήνίοχος, ό όποιος είναι ένας δεύτερος πολε
μιστής, διότι δέν φορεΐ τόν μακρύν χιτώνα τών ήνιόχων αλλά τόν βραχύν τών πολεμι
στών 292, τοϋτο άλλωστε είναι σαφές καί έκ τοϋ κράνους τό όποιον φέρει. Κατά τόν βρα
χύν χιτώνα ό ήνίοχος φαίνεται ότι άκολουθεΐ τά παραδείγματα τών μηλιακών άγγείων293 
άνεξαρτήτως τοϋ ότι είς αύτά είναι θεός ή μυθικόν πρόσωπον. Ή παρυφή τοϋ χιτώνος 
τοϋ ήνιόχου διακοσμείται μέ μίαν σειράν άστραγάλων μεταξύ δύο γραμμών, έχει δέ 
βραχείας περιχειρίδας καί στενώς έζωσμένον τόν ζωστήρα. Εκτός τοϋ χιτώνος φέρει 
τεχνικώς άναδιπλωμένην περί τούς ώμους του τήν χλαμύδα κατά τόν γνωστόν καί έξ

290. Πρβλ. καί τό κράνος τοϋ πολεμιστοϋ τοϋ άμφορέως τοϋ Θεάτρου όπως καί αύτά τών νεκρών 
πολεμιστών τών άλλων άμφορέων είς τάς ζώνας τοϋ λαιμοϋ. Έπίσης τά κράνη τών πολεμιστών είς 
τά μολύβδινα Orthia πίν. 191, 4, 8, 10 καί πίν. 108, έλεφαντοστά.

291. Είς μεμονωμένος άπεικονίσεις άσπίδων Orthia πίν. 180, 12-13 πίν. 186, 11, 13. Είς τάς άσπί- 
δας τών πολεμιστών τών μολυβδίνων ειδωλίων, Orthia πίν. 183, 2, 5, 7,10 πίν. 191,1-3, 5 πίν. 197, 
2-3, όπως καί είς τούς πολεμιστάς τοϋ έλεφαντοστοϋ μέ τήν παράστασιν πλοίου πίν. 110.

292. Μακρύν χιτώνα φοροϋν οί ηνίοχοι ήδη άπό τών ύστερογεωμετρικών χρόνων. Πρβλ. Matz, 
Geschichtc gr. Kunst I, πίν. 189 καί 193, όπως καί είς τάς άρχαϊκάς άττικάς παραστάσεις πίν. 221 
καί 229 αύτοί τής οίνοχόης Chigi, Buschor, Gr. Vasenmalerei σελ. 53, είκ. 37 καί είς τά έργα τής 
λακωνικής τέχνης αύτοί τοϋ κρατήρος τοϋ Βίξ, Joffroy, Tresor πίν. 9 διά νά περιορισθώμεν μόνον 
είς μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα.

293. Πρβλ. Matz, Geschichte gr. Κ. πίν. 171 'Απόλλων, πίν. 173 Ηρακλής καί πίν. 174 "Αρης.
31
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άλλων έργων τοΰ λακωνικοΰ έργαστηρίου τύπον 294. Εις τό έμπρόσθιον καί τό όπί- 
σθιον μέρος τής μορφής τοΟ ήνιόχου διακρίνονται μεγάλοι κροσσοί φέροντες είς τά 
άκρα μέγα βαρίδιον, ανάλογα τών όποιων έχομεν καί είς χιτώνα τόν όποιον φορεί 
ό Άρης είς τόν άμφορέα τής Νάξου 295. 'Ομοιους άκριβώς κροσσούς έχει καί ό ήνίο- 
χος τού άμφορέως τοΰ Θεάτρου. Ή κεφαλή του διακρίνεται καλώς μέ τόν ίδιον το
νισμόν τών γωνιωδών χαρακτηριστικών καί τήν έπίσης βαθμιδωτήν κόμην ή όποια 
όμως σχηματίζεται όχι δι’ όριζοντίων γραμμών άλλά διά σειράς μικρών όπών. Σαφές 
είναι έπίσης τό όξϋ γένειον καί ή μεγάλη ρίς, ένφ ό όφθαλμός δέν διακρίνεται καλώς. 
Μερικαί βασικαί διαφοραί είς τό τμήμα αότό παρατηρούνται είς τό τεμάχιον τού Ηρώου, 
όπου τόσον ό ήνίοχος όσον καί ό πεζός πολεμιστής έχουν άλλην διάταξιν καί ή παρά- 
στασις πλουτίζεται μέ περισσοτέρας λεπτομέρειας, όπως τήν άνοδον τοΰ πεζού είς τό 
άρμα, τό ζωικόν θέμα τής άσπίδος, τό ξίφος (τοΰ όποιου διακρίνεται ή λαβή καί ή θήκη), 
καί τό ότι φέρει επί τοΰ ώμου τήν χλαμύδα ό ήνίοχος καί φορεί χιτώνα έκ δέρματος 
πάνθηρος.

Είς όλας τάς περιπτώσεις τών παραστάσεων τών αμφορέων τής Σπάρτης, ό ήνίοχος 
είναι άπεικονισμένος μέ μίαν έλαφράν κάμψιν πρός τά έμπρός, ώς νά θέλη νά συγκρατή- 
ση τούς ίππους του καί κρατεί διά τών δύο χειρών του τά ήνία, είς τήν δεξιάν δέ ή ό- 
ποία είναι περισσότερον πρός τά έμπρός έκτεταμένη κρατεί ταυτοχρόνως καί τό μα- 
στίγιον, τοΰ όποιου σαφέστερον είς τόν άμφορέα τοΰ Θεάτρου διακρίνεται καί ή διχα- 
ζομένη δερμάτινη μάλλον άπόληξις 296. Χαρακτηριστικόν είναι τό γεγονός, ότι οί ή- 
νίοχοι τών λακωνικών άμφορέων φέρουν μαστίγιον, όπως καί είς τάς βοιωτικάς πόρ- 
πας 297, τό όποιον γενικώς θεωρείται Ιωνικής προελεύσεως, αντί τοΰ κέντρου τό όποιον 
έχομεν είς τάς παραστάσεις τών έλλαδικών έργων τόσον κατά τούς γεωμετρικούς όσον 
καί κατά τούς άρχαϊκούς χρόνους 298. ’Ίσως μία άπλή έξήγησις τής διαφοράς τής χρη- 
σιμοποιήσεως μαστιγίου είς τάς ίωνικάς παραστάσεις καί γενικώτερον τάς άνατολι- 
κάς, έναντι τοΰ κέντρου είς αύτάς τής Ελλάδος, είναι τό γεγονός ότι είς τήν Ανατο
λήν ό ήνίοχος είναι μόνον ήνίοχος μέ ειδικήν λειτουργίαν άκόμη καί μέ ιδιαιτέραν στο
λήν, ένφ είς τήν Ελλάδα είναι πολεμιστής έπί άρματος, ό όποιος δύναται μέ ένα οίον- 
δήποτε όργανον, άκόμη καί μέ τό δόρυ, νά άναγκάζη τάζώα νά τρέχουν. Τό κέντρον είς 
τήν ουσίαν δέν είναι παρά έν είδος βραχέος δόρατος μέ όξεΐαν άπόληξιν δυνάμενον 
νά χρησιμοποιηθή διά πάντα άγώνα, ένώ τό μαστίγιον μόνον διά τούς ίππους. Τυπικόν

294. Μέ τόν ίδιον τρόπον άναδιπλουμένην έπί τοΰ ώμου τήν χλαμύδα καί είς τό λακωνικόν άνά- 
γλυφον τού Μουσείου τοϋ Βερολίνου έκ Μαγούλας Langlotz, Bildhauersch. σελ. 91. Johansen, Attic 
Grave Reliefs σελ. 39. ’Ανδρόνικος, Πελοποννησιακά 1 (1956) σελ. 275 εΐκ. 7.

295. Karouzos, Jdl 52 (1937) σελ. 166 κ.έ. Buschor, Griechische Vasen σελ. 55 είκ. 65. Matz, 
Geschichte gr. K.I, πίν. 174.

296. Είς τόν νέον άμφορέα δέν διακρίνεται τούτο σαφώς, φαίνεται όμως δτι περί μαστιγίου πρόκει
ται καί όχι περί κέντρου, είς τάς παραστάσεις άρμάτων έπί τών έλεφαντοστών τής Όρθιας, Orthia 
πίν. 116 δέν είναι έπίσης σαφές τί κρατούν ούτε πώς είναι ένδεδυμένοι οί ήνίοχοι.

297. Πρβλ. Hampe, Sagenbilder σελ. 104 άριθμ. 101 πίν. 3 σελ. 98 άριθμ. 62 πίν. 4. Πρβλ. έπί
σης Wrede, AM, 1916 σελ. 224 άριθμ. 1 όπως καί Jdl, 1916 πίν. 17, 1.

298. Nachold, Rennwagen σελ. 31. Wrede, AM, 1916 σελ. 238. Johansen, Vases Sic. σελ. 154. Έπί
σης είς τήν παράστασιν τών άρμάτων τού χάλκινου ζωστήρος έξ ’Αρκαδίας, Σ. Καρούζου, Α.Δ. 16 
(1960) Πίν. 28α.
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έπίσης στοιχεΐον είς τάς παραστάσεις τοΰ εικονιστικού αύτοΰ τύπου τό όποιον εχομεν 
καί είς τάς παραστάσεις τού άμφορέως είναι ή άρχαϊκή ίσοκεφαλία μεταξύ των πεζών 
καί τών άρματοδρόμων2".

Τό άρμα επί τού όποιου εύρίσκεται ό ήνιοχών πολεμιστής είναι σχετικώς μακρόν μέ 
ύψηλούς τούς τροχούς, όπως καί τά πλευρικά τοιχώματα τά όποια καλύπτουν τόν έπί 
τοΰ άρματος πολεμιστήν άλλά άφίνουν νά διαφαίνεται ή έλαφρά κάμψις τών γονάτων 
του299 300.’Επίσης είναι κλειστόν καί όπισθεν καί μάλιστα μέ έπίσης άνάλογον τοίχωμα. 
Χωρίς δυσκολίαν καί ήδη έκ πρώτης δψεως φαίνεται ότι τό άρμα είναι τοΰ γνωστοΰ έλ- 
λαδικοΰ τύπου, διότι τά άνατολικών έπιδράσεων είναι συνήθως χαμηλότερα καί άνοικτά 
όπισθεν301. Πρός τήν αύτήν κατεύθυνσιν μας φέρει καί ό τετράκνημος τροχός ό όποιος 
έπικρατεϊ εις τάς έλλαδικάς παραστάσεις άντί τών πολυκνήμων τροχών τοΰ άνατολι- 
κοΰ τύπου 302. Παραδείγματα τών δύο τύπων ύπάρχουν πάμπολλα, ώστε νά μή χρειάζε
ται ειδική άναφορά, ένω πρέπει νά σημειωθή ή χαρακτηριστική περίπτωσις τών μηλια- 
κών άγγείων εις τά όποια παρουσιάζονται τόσον οί τετράκνημοι όσον καί οί έξάκνημοι 
τροχοί 303 304, ώς άπόδειξις διασταυρουμένων έπιδράσεων301. 'Ως σύνολον τό άρμα τών σπαρ
τιατικών άμφορέων εύρίσκεται πλησιέστερον παντός άλλου εις τό άρμα τών παραστά
σεων τών μη λιακών άγγείων τόσον κατά τά γενικά χαρακτηριστικά όσον καί κατά τά 
ειδικά στοιχεία. Αί όμοιότητες είναι είς μερικάς περιπτώσεις τόσον χαρακτηριστικοί, 
ώστε νά πρέπει νά άποκλείεται ή τυχαία σύμπτωσις καί νά προϋποτίθεται ώς άναγκαία 
ή γνωριμία άναλόγων θεμάτων. Ό δίφρος παρουσιάζεται άνεπτυγμένος καί ή άντυξ εί
ναι κατ’ άνάλογον τρόπον έσχηματισμένη, ένθυμίζουσα τήν τοΰ άρματος τής ’Αφροδί
της καί τοΰ’Άρεως 305. Τό κάτω τοΰ δίφρου τοΰ άρματος μακρύ ξύλον, ό ρυμός, είκονί- 
ζεται καθ’ δμοιον τρόπον διερχόμενος είς τό όπίσθιον μέρος κάτωθεν τών ίππων, ένω 
είς τό έμπρόσθιον προχωρεί πρός τά άνω καί όλίγον προ τής χαίτης έμφανίζεται μέ 
τόν χηνίσκον άνωθεν αυτών306. Ό χηνίσκος, ό όποιος άποτελεΐ τήν άπόληξιν τοΰ ρυ-

299. Πρβλ. Wrede, Kriegers Ausfahrt, AM, 1916 σελ. 252 κ.έ.
300. Διά τήν έλαφράν κάμψιν τών γονάτων πρβλ. καί Σ. Καρούζου, Α.Δ. 16 (1960) σελ. 64 Πίν. 28 

καί 28α.
301. Nachold, Rennwagen σελ. 37.
302. Γενικώς περί τοδ θέματος πρβλ. F. Studniczka, Der Rennwagen im syrisch-phonikischen Gebiet, 

Jdl 22 (1907) σελ. 147. Είς τάς κλαζομενιακάς σαρκοφάγους τά άρματα είναι όκτάκνημα, Studniczka 
σελ. 148, έπίσης πρβλ. καί Nachold, Der Rennwagen bei den Italikern 1906 σελ. 30 σημ. 2. Διά τά τε- 
τράκνημα άρματα τών έλλαδικών παραστάσεων πρβλ. Van Mercklin, Der Rennwagen in Griechenland 
1909 σποράδην θά ήδύνατο νά άναφέρη κανείς μερικά άπό τά παραδείγματα τών γνωστοτέρων άρ- 
χαϊκών παραστάσεων όπως τής οίνοχόης Chigi, τοΰ κρατήρος Frangois ή τοΰ κρατήρος μέ τήν 
παράστασιν τής άναχωρήσεως τοΰ Άμφιαράου. Είς τάς άλλας παραστάσεις αρμάτων τής Σπάρτης, 
δπως τών έλεφαντοστών Orthia πίν. 116 έπίσης τά άρματα έχουν τετρακνήμους τροχούς καί είς τό 
τεμάχιον άριθμ. XI ένός άλλου μετ’ άναγλύφων άμφορέως, δπως καί εις τόν κρατήρα τοΰ Βίξ.

303. Είς τόν άμφορέα τοΰ ’Απόλλωνος, Pfuhl, Malerei είκ. 108, Buschor, Griechische Vasenmalerei 
σελ. 73 είκ. 53, Matz, G. gr. K. I, πίν. 171-72 είναι ό τροχός τοΰ άρματος έξάκνημος, είς αύτόν τοΰ Ή- 
ρακλέους Pfuhl, Malerei 110, Buschor, Gr. Vasenmalerei σελ. 74 είκ. 54, Matz, G.gr.K. πίν. 173 είναι 
τετράκνημος. Όκτάκνημα νησιωτικά AM 23 (1898) σελ. 38, ΚαροΟζος Jdl 1937, σελ. 186 κ.έ.

304. Τοΰτο είναι φυσικόν καί εύκολονόητον καί δΓ δλας γενικώς τάς μορφάς τών κυκλαδικών 
έργων, ώστε νά μή θεωρήται ώς κάτι ιδιαίτερον είς τήν περίπτωσιν αύτήν.

305. Matz, G.gr.K.I, πίν. 173 καί 174.
306. Περί τοΰ χηνίσκου Πολυδεύκης I, 142. ΚαροΟζος, Jdl 1937 σελ. 177 καί είκ. 12.
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μοϋ και όφείλει τό όνομα εις τό σχήμα κεφαλής πτηνοϋ τό όποιον εϊχεν, καταλήγει εις 
κεφαλήν λύκου ίσως γρυπός εις τον νέον άμφορέα τής Σπάρτης, διά τοϋ στόματος τοΰ 
όποιου διέρχονται τά ήνία. Τό θέμα όμως τούτο ως άπόληξις τοϋ ρυμοϋ είναι σχετι- 
κώς σπάνιον είς τήν έλληνικήν τέχνην καί φαίνεται ότι έχει τήν καταγωγήν του είς 
άνατολικά πρότυπα. Συνήθως εύρίσκεται είς τάς άπεικονίσεις των αρμάτων είς τά όσ- 
συριακά άνάκτορα τοϋ 9ου καί τοϋ 8ου αίώνος 307, όπου ασφαλώς συνδέεται μέ είδικάς 
παραδόσεις. Είς τήν έλληνικήν τέχνην άπανταται χαρακτηριστικώς έπΐ των άρμάτων 
των Μηλιακών αγγείων 308 είς τά όποια καταλήγει άλλοτε είς κεφαλήν γρυπός ή όφεως309 
άλλοτε υδροβίου πτηνοϋ. Άλλα παραδείγματα είναι πάλιν είς τό ιωνικής προελεύσεως 
άρμα τής Ρώμης310, καί είς παραστάσεις έτρουσκικάς είς τάς όποιας έπίσης συνηθίζεται311. 
Είς τούς αμφορείς τής Σπάρτης τά άρματα έχουν, έκτός αύτοΰ τοϋ Θεάτρου, τήν αυτήν 
άπόληξιν τοΰ ρυμοϋ καί μάλιστα μέ κεφαλήν γρυπός ή πάνθηρος είς τον νέον άμφο
ρέα, είς τό τεμάχιον τοϋ Ηρώου μάλλον κεφαλήν ζφου καί είς τό μικρόν τεμάχιον άριθ. 
XV ( Π ί ν. 85γ), τό αύτό άκριβώς θέμα, τό όποιον εύρίσκεται είς τον μηλιακόν άμφο
ρέα τοΰ Απόλλωνος. Μάλιστα είς τό τεμάχιον τοϋ λακωνικοΰ άμφορέως διακρίνεται 
καλύτερον ότι πρόκειται περί κεφαλής όφεως μέ άνοικτόν, ώς καί είς τήν μηλιακήν πα- 
ράστασιν, στόμα καί τήν έξω τοΰ στόματος έκτεινομένην γλώσσαν, άκόμη δέ καί τήν 
έξαρσιν τήν εύρισκομένην είς τό άνω μέρος τής κεφαλής. Ή έξάρτησις τών σπαρτια
τικών παραδειγμάτων άπό τά μηλιακά πρότυπα φαίνεται κατόπιν τούτων, περισσότε
ρον άπό βεβαία, δεδομένου ότι δέν πρόκειται περί συνήθων θεμάτων, τά όποια θά ήδύ- 
ναντο νά προέλθουν έξ άλλων περιοχών ή νά μεταδοθούν διά μέσου άλλων παραδειγμά
των. Αλλά καί ή ίπποσκευή φαίνεται ότι είς τάς παραστάσεις τών σπαρτιατικών άμφο- 
ρέων έχει έπηρεασθή άπό τήν αύτήν περιοχήν, όπως άποδεικνύεται άπό τό δμοιον ώο- 
ειδοΰς σχήματος λέπαδνον (περιλαίμιον), τήν θέσιν τοΰ μασχαλιστήρος, ό όποιος δέν 
είναι τόσον πλατύς είς τά σπαρτιατικά παραδείγματα312, καί τόν τρόπον συνδέσεως τών 
ήνίων μέ τήν άπόληξιν τοϋ ρυμοϋ. Τά περικέφαλα τών ίππων δέν διακρίνονται είς τάς

307. Barnett, Die assyrische Palaste und ihre Reliefplastik im Brit. Museum (1959) πίν. 14 καί 15 
πίν. 24, πίν. 27, πίν. 58, πίν. 196, πίν. 140.

308. Matz, G.gr.K.I, πίν. 171-172 καί 173. Καροϋζος, Jdl 1937 σελ. 177.
309. Είς τόν μηλιακόν άμφορέα μέ τόν ’Απόλλωνα π.χ. παρά τό γεγονός ότι δίδει τήν έντύπωσιν 

τής κεφαλής πτηνοϋ είναι κεφαλή όφεως.
310. Είς τό Γρηγοριανόν Μουσεΐον τοϋ Βατικανοϋ, πρβλ. Helbig-Reisch, Ftihrer - II σελ. 366 άριθμ. 

1352 καί σχέδιον είς τό Gianbatista Piranesi, Vasi e cantelabri 1778 I, πίν. 13.
311. Μέ κεφαλήν γρυπός είς μεταγενέστερα παραδείγματα, Reichelt, OJh 11 (1899) σελ. 139 καί 

τοϋ ίδιου Homerische Waffen 2 σελ. 131. Έπίσης Amelung, Fiihrer durch die Antiken in Florenz 
σελ. 252. Έπίσης τό άρμα άπό τό Montoleone είς τό Μητροπολιτικόν Μουσεΐον τής Νέας Ύόρκης 
Furtwangler-Brunn-Bruckmann, Denkmaler άριθ. 587 καί Nachold, Rennwagen σελ. 38. Γενικώς περί 
τής άνατολικής καταγωγής τών θεμάτων αυτών πρβλ. καί Bohlau, Jdl 11 (1887) σελ. 36. Niioffer, 
Rennwagen σελ. 32 καί 49. Van Mercklin, Rennwagen σελ. 55. Nachold, Rennwagen σελ. 38 καί 74.

312. Περί τοϋ λεπάδνου (περιλαίμιου) είς τάς άνατολικάς παραστάσεις πρβλ. Reichelt, Homerische 
Waffen2 σελ. 138 έπίσης έπί παραστάσεως Καιρετανής ύδρίας Hauser, ΑΖ, 1906 σελ. 61, Nachold, 
Rennwagen σελ. 64.
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λεπτομέρειας των εκτός των στομίδων έπί των όποίων συνάπτονται οί χαλινοί καί φαί
νεται δτι σχηματίζουν σιγμοειδές σχήμα313.

"Ισως ώς μία περαιτέρω λεπτομέρεια είναι ή προτίμησις των διΐππων άρμάτων εις 
τούς σπαρτιατικούς αμφορείς, ή όποία είναι μάλλον συνήθης καί είς τάς ίωνικάς πα
ραστάσεις τών κλαζομενιακων σαρκοφάγων314, άναφέρεται δέ καί άπό τόν "Ομηρον315, 
ένω είς τήν κυρίως Ελλάδα δέν άπουσιάζουν καί τά τέθριππα άπό των γεωμετρικών 
χρόνων316. Γνωρίζομεν άλλωστε δτι καί είς τούς αγώνας τής ’Ολυμπίας αί άρματοδρο- 
μίαι διΐππων είναι παλαιότεραι317, διά τήν Σπάρτην δέ μέ τάς μεγάλας άριστοκρατικάς 
οικογένειας κατά τούς άρχαϊκούς χρόνους φαίνεται δτι τό δίϊππον άρμα δέν θά ήτο 
κάτι άσύνηθες318. Οί ίπποι μέ τό μακράν καί λεπτόν σώμα, τούς έπίσης μακρούς πόδας 
καί τήν σχετικώς μικράν κεφαλήν, είναι θαυμασίως είργασμένοι. Τόσον κατά τά μακρά 
άλλ’ δχι άνόργανα σώματα, τήν κεφαλήν μέ τόν ζωηρόν όφθαλμόν καί τά λεπτά ώτα,

313. Περί των λεπτομερειών των περικεφάλων καί των άλλων στοιχείων τής διαμορφώσεως τών 
χαλινών πρβλ. Ν. Γιαλούρης, Mus. Helv. 7 (1950) σελ. 30 κ.έ. Πρβλ. καί Wrede, AM, 1916 σελ. 
232 σημ. 1 διά τάς διαφοράς ιωνικής καί έλλαδικής γενικώς ιπποσκευής.

314. V. Jahn, AM, 1898 σελ. 44. Nachold, Rennwagen σελ. 4.
315. Πρβλ. Η. L. Lorimer, Homer and Ihe Monuments (1950) σποράδην. Οί στίχοι XI, 699 τής 

Ίλιάδος οί άναφέροντες τέθριππον θεωρούνται παρέμβλητοι.
316. Πρβλ. τήν παράστασιν τού ύστερογεωμετρικοϋ κρατήρος τής Νέας Ύόρκης Matz, G.gr.K.I, 

πίν. 10, όπου παρουσιάζεται Ισως διά τάς τεχνικάς δυσκολίας τρίϊππον.
317. Πρβλ. Korte, Hermes 1904 σελ. 229, ό όποιος καί τήν πληροφορίαν τού Παυσανίου V, 8, 7-10 

ότι ήσαν παλαιότεροι οί άγώνες τών τεθρίππων τήν άποδίδει εις παρανόησιν καί έπανάληψιν παρα- 
δόσεως. Έπίσης εις τήν λάρνακα του Κυψέλου είκονίζοντο άγώνες διΐππων, ένφ αί παραστάσεις τών 
κορινθιακών άγγείων δέν γνωρίζουν παρά τάς παραστάσεις τεθρίππων, Johansen, Vas. Sic. σελ. 152.

318. Ή άποψις τών Hitzig-Bliimner, Pausanias II σελ. 535 δτι ή ίπποτροφία δέν ήτο είς τήν Σπάρ
την έξαιρετική, έπειδή δέν άναφέρονται Ιδιαιτέρως είς τάς άρχαίας πληροφορίας οί σπαρτιατικοί ίπ
ποι, δέν εύσταθεΐ. Δέν άναφέρονται ίσως έπειδή δέν έπωλούντο καί μόνον είς τούς ’Ολυμπιακούς ά- 
γώνας έλάμβανον μέρος. Μόνον ώς έξαιρέσεις άναφέρονται οί μετασχόντες είς τά Πύθια, τά Ίσθμια 
καί τά Νέμεα μέ τά άρματά των, κατά τήν διάρκειαν τού Άρχιδαμείου Πολέμου, Πολυκλής καί Ξενάρ- 
κης, Παυσ. VI, 1, 7 καί 2,2. Ή άποψις έπίσης τού Schulthess RE, VIII, 2 στ. 2255, ότι ή 
ίπποτροφία μόνον άπό τών Περσικών πολέμων ασκείται είς τήν Σπάρτην, δέν συζητεϊται καθόλου διό
τι μαρτυροΟνται νικηταί άρματοδρομιών Σπαρτιάται τόν 6ον αιώνα ώς ό Εύαγόρας καί ό Πολυ- 
πείθης εις τήν ’Ολυμπίαν, ένφ ό θεωρούμενος ώς νικητής τεθρίππου είς τήν ’Ολυμπίαν όπό τού Βόΐ- 
te RE, III A 2 σελ. 1337 Ίπποσθένης ήδη κατά τόν 7ον αίώνα ήτο νικητής παλαιστικού άγώ- 
νος, όπως παρατηρεί ό Kiechle, Sparta und Lakonien σελ. 190 σημ. 22. Στοιχεία διά τούς Σπαρτιάτας 
νικητάς άρματοδρομιών είς ’Ολυμπίαν είς τόν Poralla, Prosopographie der Lakedaimonier, Diss. 
Breslau 1913 καί Bolte RE, III, A 2 σελ. 1337 καί πρέπει νά σημειωθή ότι διά τόν 4ον αίώνα μαρτυ- 
ρούνται καί γυναίκες νικήτριαι είς τούς ’Ολυμπιακούς άγώνας άρμάτων όπως ή Κυνίσκα καί ή Εύ- 
ρυλεωνίς. Ότι οί ιππικοί άγώνες καί αί άρματοδρομίαι ήσαν γνωστοί εις τήν Σπάρτην έξάγεται καί 
έκ τών λεγομένων είς τόν Άλκμανα, Παρθένιον I, 46.50.59.92. Ή άποψις έπίσης τού Francisci, Arca
na Imperii 11 (1948) σελ. 288 ότι Σπαρτιάται ϊδιοκτήται τεθρίππων μόνον άπό τό τέλος τού 6ου αίώ- 
νος ύπήρχον δέν γνωρίζω πού βασίζεται, άλλά τό άντίθετον θά έφαίνετο πιθανώτερον, διότι ύπό τήν 
έπίδρασιν τής λεγομένης Λυκουργείου Νομοθεσίας μάλλον τότε θά πρέπει νά περιορίζωνται. Πάντως 
ότι οί Σπαρτιάται έχουν εις τά κτήματά των ίππους καί κύνας άσφαλώς διά τά κυνήγια καί τούς άγώ
νας, μαρτυρεΐται: πρβλ. Ηενοφ. Λακεδ. Πολιτ. 6,3, Ξενοφ. Άγησ. 9,6 καί Άριστ. Πολ. II, 1263 α 
35. Τά παραδείγματα τών παραστάσεων τών άρμάτων είς τούς άμφορεϊς έρχονται νά δείξουν ότι ήδη 
τόν 7ον αίώνα είναι γνωστά τά δίϊππα καί τά τέθριππα άσφαλώς άρματα, τά όποια μαρτυροϋνται καί 
άπό τάς παραστάσεις τών έλεφαντοστών τής Όρθιας. Orthia πίν. 106, 1 τέθριππον 106, 2 δίϊππον 
καί έπίσης άπό τόν 6ον τόν κρατήρα τού Βίξ μέ τά τέθριππά του άρματα. Joffroy, Tresor πίν. 10.
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αί παραστάσεις των ίππων μας δίδουν μίαν περίφημον είκόνα τοϋ εύγε νους αυτού ζφου. 
Συγκρινόμενοι με τούς ίππους τού άμφορέως τού Θεάτρου εμφανίζονται κατά τό σώμα 
περισσότερον όργανικώς έσχηματισμένοι μέ Ιδιαιτέραν έμφασιν είς τήν έντύπωσιν 
τής συγκρατημένης κινήσεως. ’Από τής άπόψεως αύτής άποτελοΟν τάς προϋποθέσεις 
των ίππων τοϋ κρατήρος τοϋ Βίξ (Π ί ν. 86α) εις τούς όποιους όλοκληρώνεται ή 
πορεία τοϋ τύπου εις τήν λακωνικήν τέχνην καί μάλιστα μέ μίαν άσύγκριτον τελειό
τητα συνδυασμού των λεπτομερειών μέ τό πνεϋμα τοϋ συνόλου. Ό τεχνίτης έχει έπί- 
σης έπιτύχει νά διαφοροποίηση μέ μικράς λεπτομέρειας τήν θέσιν τών δύο ίππων, έν 
άντιθέσει μέ τούς ίππους τής παραστάσεως τοΰ άμφορέως τοϋ θεάτρου, μέ τόν σαφέστε- 
ρον διαχωρισμόν τών ποδών των, τήν διαφόρου ύψους γραμμήν τής ράχης, τήν μικράν 
προβολήν τοϋ στήθους τοϋ δευτέρου ίππου, άκόμη καί τήν παράθεσιν τής ούρας τών 
δύο ζφων. Διά τοϋ τρόπου αύτοϋ έχει άποφευχθή ή διά μόνον τής κινήσεως καί τής δια
φόρου θέσεως τής κεφαλής διάκρισις τών ζφων, ένώ δλα τά άλλα μέλη των έπικαλύ- 
πτονται έκ τοϋ πρώτου πρός τόν θεατήν ίππου, δπως συμβαίνει είς τάς πλείστας τών 
γεωμετρικών καί είς πολλάς τών αρχαϊκών άπεικονίσεων τοϋ θέματος319. Μία σύγκρι- 
σις τών ίππων τών άμφορέων μέ αύτούς άλλων περιοχών μάς φέρει πάλιν πρός τήν κα- 
τεύθυνσιν τών παραστάσεων τών μηλιακών άγγείων, τών όποιων οί σπαρτιατικοί μπο
ρούν νά θεωρηθούν συνέχεια. Έχουν, δπως αύτοί, τό αύτό μακρόν σώμα μέ τήν 
ιδίαν μαλακήν γραμμήν τής ράχεως μέ μεγαλυτέραν άρτίωσιν καί όργανικήν πληρό
τητα, δπως είναι φυσικόν, τήν αύτήν φλογοειδή χαίτην καί τήν ιδίαν άλληλοσυσχέτισιν 
τών διαφόρων χαρακτηριστικών τους. Έν σχέσει μέ τάς παραστάσεις τών πρωτοατ
τικών ίππων οί λακωνικοί είναι έλαφρότεροι καί ίσως τυπικώτεροι, άλλά πάντως μέ 
ιδιαίτερον καί σαφή άτομικόν γενικώς τύπον.

Συνοπτικώς δύναται νά λεχθή περί τών παραστάσεων τής ζώνης τοϋ ώμου είς τούς 
μετ’ άναγλύφων άμφορεϊς τής Σπάρτης, δτι είναι σαφής ή σχέσις των μέ τά κυκλαδι
κά παραδείγματα καί ιδιαιτέρως μέ τά μηλιακά άγγεϊα. Τόσον τά γενικά χαρακτηριστι
κά τών ζφων, δσον καί ό τύπος καί τά ειδικά στοιχεία τοϋ άρματος καί τής ίπποσκευής 
μάς φέρουν πρός τήν κατεύθυνσιν αύτήν χωρίς ούδέ τήν έλαχίστην δυσκολίαν. Είς τούς 
παλαιοτέρους άμφορεϊς τοϋ λακωνικού έργαστηρίου καί είδικώς είς τούς καλύτερον σφζο- 
μένους, δπως αύτόν τοϋ Θεάτρου καί τόν νέον, είναι σαφής ή νησιωτική έπίδρασις. Αύτή 
εύρίσκεται καί είς τήν ούράν τών ίππων άκόμη, ή άπόδοσις τών όποίων γίνεται διά λε
πτών καθέτων γραμμών, δπως καί είς τά άττικά παραδείγματα τά καταφανώς έπηρεαζό- 
μενα έκ τών νησιωτικών παραστάσεων320. Μία νέα ίσως τάσις έπηρεαζομένη έξ άλλων

319. Πρβλ. Van Mercklin, Die Rennwagen in Griechenland, σποράδην καί τοΟ Ιδιου New Representa
tions of Chariots on Attic Geometric Vases, AJA, 1916 σελ. 407 διά τάς παραστάσεις τών ίππων γενικώς 
και S. D. Merkmann, The Horse in Greek Art, The John Hopkins University Studies in Archaeology 
Nr. 35 Baltimore 1943 σελ. 34 κ.έ.

320. Κυκλαδικοί έπιδράσεις και είς τάς παραστάσεις τών πρωτοαττικών άγγείων πρβλ. Σ. Καρούζου, 
’Αγγεία ΆναγυροΟντος σελ. 119 «είναι τόσον γνωστόν πόσα οφείλει ή άττική κεραμεική τοΟ 7ου αί- 
ώνος εις τά κυκλαδικά έργαστήρια, ώστε νά περιττεύη νά τό τονίσωμεν έδώ». Πρβλ. έπίσης τάς παρα
στάσεις τών πρωτοαττικών άγγείων, δπως τοΟ άμφορέως τοΟ Νέσσου τοϋ Μητροπολιτικοϋ Μουσείου 
τής Νέας Ύόρκης, G. Richter, New Early Attic Vase, JHS 1912 σελ. 370-384. Pfuhl, Malerei 86-7, 
Matz, πίν. 212, Μυλωνάς, Πρωτοαττικός Άμφορεύς σελ. 12 κ.έ. Διά τάς λεπτάς γραμμάς τής ουράς
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κατευθύνσεων διακρίνεται είς τήν Ιδίαν σκηνήν τών άλλων άμφορέων δπως τοϋ 'Ηρώου 
καί ίσως καί τό μικρόν τεμάχιον τής άκροπόλεως. Είς αυτό τοϋ 'Ηρώου είναι φανερά, 
όπισθεν τής διαφοροποιήσεως τής όργανώσεως τοϋ πολεμιστοϋ, ό όποιος είκονίζεται 
άνερχόμενος είς τό άρμα, ή κορινθιακή έπίδρασις καί τοϋτο διακρίνεται καί είς τό τεμά
χιον μιας άλλης όμοιας παραστάσεως821. Παρά τό γεγονός ότι καί ό τύπος αυτός δέν 
λείπει άπό τά μηλιακά άγγεΐα322, ή όλη όργάνωσις τής σκηνής άπομακρύνεται τών κυ
κλαδικών προτύπων καί δπως δεικνύει καί ή παρεμβολή τοϋ κυνός μεταξύ τών ποδών 
τοϋ άποβάτου προσεγγίζει τήν Κόρινθον 323. Είς τό μικρόν τεμάχιον τής άκροπόλεως 
άριθμ. XV έχομεν είς τό σημείον αυτό ένα περαιτέρω πλουτισμόν τοϋ θέματος διά 
τής άπεικονίσεως άνωθεν τής ράχης τών ίππων ένός πετώντος πτηνοΰ, προφανώς άε- 
τοϋ, τοϋ οποίου διασφζεται μόνον μικρόν τμήμα. Έχει κατεύθυνσιν άντίθετον τής τοϋ 
άρματος καί ακολουθεί άνάλογα παραδείγματα γνωστά έκ τών παραστάσεων δλων 
τών περιοχών τής Ελλάδος324, δέν λείπει δέ καί κατά διαφόρους συνδυασμούς 
άπό τάς παραστάσεις τής λακωνικής τέχνης325 ( Π ί ν. 100α-β). 'Ως προς τήν γε
νικήν έντύπωσιν τών ίππων μένει άκόμη νά παρατηρηθή, δτι δπως απεικονίζονται μέ 
τήν έλαφράν άνύψωσιν τής κεφαλής, τό λεπτόν καί μυώδες σώμα καί τόν συγκρατημέ-

πρβλ. Σ. Καρούζου, ’Αγγεία Άναγυροϋντος πίν. 14 καί γενικώς διά τάς άπεικονίσεις τών ίππων εις 
τήν άγγειογραφίαν, V. von Lieres und Wilkau, Beitrage der Pferdendarstellung in der altgriechischen 
Vasenmalerei 1914 σποράδην καί σελ. 14 κ.έ.

321. Orthia πίν. 12.
322. Matz, G.gr.K.I, πίν. 173.
323. Είς τήν Κόρινθον όπως διδάσκει μεταξύ άλλων καί ή παράστασις τής άναχωρήσεως τού Άμ- 

φιαράου, Buschor, Griechische Vasenmalerei σελ. 93 είκ. 67 πρβλ. καί Wrede, AM, 1916 σελ. 232 κ.έ.
324. Είς τά βοιωτικά κυρίως άγγεΐα τά πετώντα αύτά πτηνά, πιθανώτατα άετοί, κατέχουν όλην τήν 

έπιφάνειαν τοϋ άγγείου πρβλ. Cook, Greek Painted Pottery είκ. 28 α. "Ανωθεν ίππου είς τόν χαλκτ- 
δικόν κρατήρα είκ. 36 είς παράστασιν κορινθιακού κρατήρος τού Μονάχου Buschor, Griechische 
Vasenmalerei σελ. 89 είκ. 66 είς έπίσης κορινθιακόν κρατήρα τού Βατικανού Arias-Hirmer, Tausend 
Jahre griechischer Vasenkunst έγχρωμος πίν. 10, είς άττικόν άμφορέα τοϋ Λυδοϋ Arias-Hirmer πίν. 
53. Είς τόν χαλκιδικόν κρατήρα τού Βύρτσμπουργκ Arias-Hirmer, έγχρωμος πίν. 26.

325. Εύρίσκεται σχεδόν είς τάς περισσοτέρας τών παραστάσεων τών λακωνικών άγγείων πρβλ. 
άετός πετών πρός ίππέα είς τήν κύλικα τοϋ Λονδίνου Lane, BSA 34 (1933-34) πίν. 45 β· έπίσης Cook, 
Greek Painted Pottery είκ. 27 άετός άνωθεν τής κυρίας σκηνής είς τόν κρατήρα τοϋ Άρκεσιλάου 
Buschor, Gr. Vasenmalerei σελ. 118 είκ. 86 έπίσης Arias-Hirmer έγχρωμος πίν. 24. Μεταξύ τών πολε
μιστών είς τήν κύλικα τοϋ Βερολίνου Buschor, έ.ά. σελ. 117 είκ. 85 καί μεταξύ τών ποδών κυνηγού 
κάπρου BSA 34 (1933-4) πίν. 41 α- έπίσης μεταξύ τών δύο μορφών τής κύλικος τοϋ Λονδίνου Lane, 
έ.ά. πίν. 46 α καί είς τήν παράστασιν άγγείου τοϋ Τάραντος Lane, πίν. 48α. Είς τόν Τάραντα έπίσης 
πρό τοϋ Διός όπως καί σέ άλλα παραδείγματα Pelagatti, Annuario, 1955-56 σελ. 23 είκ. 23 καί άνωθεν 
ίππου πετών πρός άντίθετον πρός αύτόν κατεύθυνσιν Annuario, έ.ά. σελ. 32 είκ. 32. Είς άντίθετον κα- 
τεύθυνσιν πρός τήν μορφήν τοϋ κυνηγού πετμ καί ό άετός τής κύλικος τοϋ Μονάχου μέ κυνήγιον 
κάπρου, Sievecking-Hackl, Vasensammlung Miinchen πίν. 13, 383. Διά τόν πετώντα άετόν πρβλ-C. Kru
ger, Der fliegende Vogel in der antiken Kunst bis zur klassischen Zeit, Diss. 1940 σελ. 33 κ.έ. Παρα
στάσεις άετών δέν άπουσιάζουν καί έκ τών εύρημάτων τοϋ ίεροϋ τής Όρθιας κυρίως μεταξύ τών πλα
κών τών πορπών καί τών σφραγίδων πρβλ. Orthia πίν. 134, πίν. 140, πίν. 144, πίν. 146,1 καί 5, 
πίν. 158, 1-2. "Ισως είναι ένδιαφέρον νά σημειωθή ότι μεταξύ τών παραστάσεων άετών τής Όρθιας 
εύρίσκεται έπί πλακός πόρπης καί αυτή τοϋ πρώτου, όσον τοΰλάχιστον γνωρίζω, δικεφάλου άετοϋ είς 
τήν 'Ελληνικήν τέχνην (Orthia σελ. 225 πίν. 134, 1) έκ στρώματος γεωμετρικοΰ τοποθετουμένου ύπό 
τών άνασκαφέων είς τήν πρό τοϋ 740 π.Χ. έποχήν έπί τής παραστάσεως αυτής θά έπανέλθω είς 
ιδιαιτέραν μελέτην.
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vov βηματισμόν, δίδουν καί ένα είδος ύπαινιγμοΰ καί διά τόν χαρακτήρα των πομπι
κών αυτών ταφικών τελετών. "Αν έπίσης ή χρησιμοποίησις τών ίππων καί τοϋ άρμα
τος είς τάς παραστάσεις τών ταφικών σπαρτιατικών άμφορέων έχη καί κάποιον Ιδιαί
τερον νόημα είναι δύσκολον νά λεχθή32β. Διότι ένώ θά ήμποροΟσε νά δεχθή κανείς ει
δικόν συμβολικόν περιεχόμενον είς τάς παραστάσεις τής κεφαλής τοϋ ίππου τών πα- 
λαιοαττικών άμφορέων, έστω καί ύπό τήν κάπως τολμηρήν υπόθεσιν τοϋ Hackl326 327, κατά 
τήν όποίαν ή κεφαλή τοϋ ίππου άντιπροσωπεύει τόν νεκρόν ηρώα, νομίζω δτι είναι πολύ 
περισσότερον δύσκολος ή σύνδεσις τών παραστάσεων άρματοδρόμων καί ιππέων μέ άνα- 
λόγους άντιλήψεις. Ή τυπική σκηνή τών άρμάτων είς τάς ζώνας τοϋ ώμου τών σπαρτιατι
κών άμφορέων, μας όδηγεΐ μάλλον πρός τήν συγκεκριμένην συσχέτισιν τών παραστά
σεων αυτών μέ τάς ήδη άπό τοϋ 'Ομήρου328 άναφερομένας ταφικάς τελετάς. "Αν έπίσης 
δύναται νά δοθή καί συμβολικόν περιεχόμενον είς μίαν τοιαύτην παράστασιν, συνδέου- 
σαν τήν άναχώρησιν τοϋ άρματος καί τοϋ πολεμιστοϋ μέ τήν άποχώρησίν του άπό τήν 
ζωήν, είναι δύσκολον νά λεχθή. Είς τήν περίπτωσιν πάντως τών σπαρτιατικών παρα
στάσεων, ίσως θά ήδύνατο νά διακινδυνεύση κανείς μίαν ύπόθεσιν, ή οποία δμως πρέ
πει νά συνδυασθή καί μέ τά εικονιστικά στοιχεία τών άλλων ζωνών τοϋ άγγείου. Καί 
είς αυτήν θά έπρεπε νά θεωρηθή ή ζώνη τοϋ λαιμοΰ άναφερομένη είς τήν ζωήν τοϋ νε- 
κροϋ, αυτή τοϋ ώμου είς τόν θάνατόν του καί αυτή τής κοιλίας, δπως τονίζεται διά 
τών ροδάκων είς τήν Σπάρτην, ίσως είς πεποιθήσεις διά μίαν έπιβίωσιν τοϋ νεκροϋ.

Ή κόσμησις τής ζώνης τής κοιλίας

Μετά τάς παραστάσεις τής ζώνης τοϋ ώμου ή κοιλία τοϋ άγγείου (Π ί ν. 101α) χαρα
κτηρίζεται άπό τόν περιορισμόν της είς όλίγα μόνον διακοσμητικά θέματα, τά όποια 
δμως δέν είναι δυνατόν νά θεωρηθοΰν έντελώς άνεξάρτητα άπό τό γενικόν πνεϋμα τής 
κοσμήσεως τοϋ άγγείου καί τόν προορισμόν του (Σχεδ. 6). Παρά τό γεγονός δτι ή 
κατάστασις τών περισσοτέρων τεμαχίων τών άμφορέων δέν έπιτρέπει νά σχηματίση κα
νείς μίαν άσφαλή εικόνα τής κοσμήσεως τής κοιλίας δλων, είς τά καλύτερον σφζόμενα, 
δπως τόν νέον άμφορέα καί είς τό μέγα τεμάχιον έκ τοϋ άμφορέως τοϋ Ηρώου, είναι 
σαφής ή παρουσία τοϋ ρόδακος. Είς τόν έπίσης καλώς σωζόμενον τοϋ Θεάτρου φαίνε
ται δτι έπίσης ύπήρχε, διότι κάτωθεν τοϋ μαιανδροειδοΰς κοσμήματος υπάρχει χώρος 
δι’ αύτόν, ό όποιος δέν θά είχε τό μέγεθος καί τήν έπιβλητικήν έμφάνισιν τήν όποίαν 
βλέπομεν είς τόν νέον άμφορέα καί άσφαλώς διέκρινε καί αύτόν τοϋ Ηρώου329. 
Γενικώς πρέπει νά παρατηρηθή έπίσης δτι τό τμήμα τής βάσεως καί τής κοιλίας είναι 
μεγαλύτερον είς τόν νέον άμφορέα, άπό αυτό τοϋ άμφορέως τοϋ Θεάτρου καί ίσως αύτό 
έξηγεϊ καί τήν διαφοράν τής κοσμήσεως, είς τά δύο άγγεϊα, παρά τό γεγονός δτι τό συ-

326. Πρβλ. Σ. Καρούζου, Τά ’Αγγεία τού Άναγυροϋντος σελ. 108-110.
327. Hackl, Jdl 22 (1907) σελ. 78 κ.έ. Πρβλ. καί Malten, Jdl 29 (1914) σελ. 179 κ.έ. Wilamowitz, 

Der Glaube der Hellenen I σελ. 153. Σ. Καρούζου, ’Αγγεία Άναγυροϋντος σελ. 110.
328. Πρβλ. Wace-Stubbings, A Companion to Homer 1963 σελ. 478 κ.έ. H. L. Lorimer, Homer and 

the Monuments (1950) κεφ. III. Μ. ’Ανδρονίκου, ‘Ελληνικά Επιτάφια Μνημεία, Α.Δ. 17 (1961/2) σελ. 
206 «τά μυκηναϊκά έθιμα ταφής» όπου καί ή τελευταία βιβλιογραφία.

329. Τεμάχιον μικρού ρόδακος, ίσως άπό τήν ιδίαν Οέσιν, ένός άλλου άμφορέως άγνώστου προε- 
λεύσεως εόρίσκεται έπίσης είς τήν άποθήκην τού Μουσείου Σπάρτης.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:23:03 EEST - 3.236.241.27



ΛΑΚΩΝΙΚΟΙ ΜΕΤ' ΑΝΑΓΛΥΦΩΝ ΑΜΦΟΡΕΙΣ 249

32

Σχ
εδ

. 6.
 ’Ανά

πτ
υγ

μα
 τή

ς ζ
ώ

νη
ς τ

ής
 κο

ιλ
ία

ς κ
αί

 τή
ς β

άσ
εω

ς το
δ ν

έο
υ ά

μφ
ορ

έω
ς

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:23:03 EEST - 3.236.241.27



250 ΧΡ. ΧΡΗΣΤΟΥ

νολικόν ΰψος των δύο άμφορέων είναι άντίστροφον, διότι άν καί ελάχιστα αυτός τοϋ 
Θεάτρου είναι ύψηλότερος. Τό ύψος άπό τοϋ έδάφους μέχρι τής γραμμής έπΐ τής όποιας 
βαίνουν τα άρματα είναι εις τον νέον 0,25, είς τόν τοϋ Θεάτρου 0,21 διότι εις τόν δεύ
τερον ή ζώνη τοϋ λαιμοΰ είναι περισσότερον υψηλή. Τό προς κόσμησιν πεδίον τής 
κοιλίας είς τόν νέον άμφορέα χωρίζεται διά τριών καθέτως τοποθετημένων σχηματι
σμών άποτελουμένων άπό σιγμόμορφα ή καλύτερον σπειροειδή κοσμήματα είς τρία 
τμήματα, τά όποια αποτελούν είδος μετοπών εντός τών όποιων εύρίσκονται τρεις με
γάλοι ρόδακες. Ή χρησιμοποίησις τής προς κόσμησιν επιφάνειας έχει γίνει άπό τήν 
δεξιάν προς τήν άριστεράν πλευράν με άποτέλεσμα ό τρίτος ρόδαξ νά έξέρχεται τής 
κυρίας δψεως τοϋ άγγείου καί νά εύρίσκεται άκριβώς κάτωθεν τής προεκτάσεως τής 
άριστερας λαβής. Τά τρία επίσης συστήματα τών καθέτων σπειροειδών κοσμημάτων 
άκολουθοϋν τήν αυτήν πορείαν, διότι ένώ τό πρώτον δεξιά εύρίσκεται άμέσως πρό τής 
προεκτάσεως τής δεξιάς λαβής, τό δεύτερον όχι είς τό μέσον τής ζώνης τής κοιλίας 
άλλά όλίγον δεξιώτερον καί τό τρίτον πολύ μακράν καί πρός τό μέσον τής γραμμής 
τής άριστερας λαβής. Τήν αυτήν παρατήρησιν δύναται νά κάμη κανείς καί είς τόν 
άμφορέα τοϋ Θεάτρου, τοϋ όποιου τό μαιανδροειδές κόσμημα άρχίζει άκριβώς άπό τής 
προεκτάσεως τής γραμμής τής δεξιάς λαβής, άλλά φθάνει πολύ πέραν τής άριστερας. 
Τά χαρακτηριστικά αύτά αποτελούν άπό τής μιάς πλευράς ένδείξεις τοϋ τρόπου τής 
εργασίας είς τούς άμφορεϊς καί τών δυσκολιών της, ένώ άπό τής άλλης είναι άποδείξεις 
τής ελευθερίας μέ τήν οποίαν είργάζοντο οί δημιουργοί τών άγγείων αύτών. Ή αύτή 
ελευθερία φαίνεται καί είς τήν θέσιν τήν όποιαν κατέχουν οί ρόδακες είς έκάστην με
τόπην, διότι καί εδώ παρατηρούνται μικραί άποκλίσεις άπό πεδίου είς πεδίον, αί όποΐαι 
θά ήσαν εϋκολον νά άποφευχθοΰν έάν ό τεχνίτης άπέβλεπεν είς τοϋτο.

Αί ταινίαι, αί όποΐαι έχουν τοποθετηθή καθέτως είς τήν ζώνην τής κοιλίας, φέρουν 
μεταξύ δύο γραμμών διπλάς σπείρας, αί όποΐαι είναι γνωσταί έκ τής άγγειογραφίας τής 
Λακωνικής II περιόδου330. ’Αποτελούνται άπό εν όλόκληρον σύστημα τοιούτων σπει
ρών, αί όποΐαι είναι όριζοντίως τοποθετημένοι καί συνδέονται διά μικροϋ πλέγματος, 
ένώ είς τά κενά σημεία μεταξύ των ύπάρχουν μικρά ρομβοειδή σχήματα. ’Ανάλογους 
σχηματισμούς έχομεν έκτός τών άλλων καί είς τά χάλκινα έλάσματα, τόσον τοϋ 
ίεροΰ τής Όρθιας, όσον καί τοϋ Άμυκλαίου331. Τό θέμα τής σπείρας είναι κοινόν, ώστε 
νά μή χρειάζεται νά έπιμείνωμεν καί παρουσιάζεται είς όλα τά έργαστήρια μέ τήν με- 
γαλυτέραν έπικράτησιν είς τά κυκλαδικά καί σαφή τήν καταγωγήν έκ τής μινωικής τέ
χνης332.

Διά τά μεταξύ τών ταινιών αυτών θέματα νομίζω δτι δέν μπορεί νά ύπάρξη άμ- 
φιβολία δτι μάς δίδουν ρόδακας, οί όποιοι δέν άπουσιάζουν άπό τά μετ’ άναγλύφων άγ- 
γεΐα τής Κρήτης είς τά όποια διακοσμείται άκόμη καί ή ζώνη τοϋ λαιμοΰ333, δπως καί

330. Πρβλ. Lane, BSA 34 (1933-34) σελ. 124 είκ. 12, 35.
331. Orthia πίν. 137, 1 καί 4, πίν. 138, 6. Άμυκλαΐον AM 52 (1927) Beilage 7.
332. Πρβλ. Matz, Friihkretische Siegel 1928 σελ. 33 κ.έ. έπίσης Geschichte gr. Kunst, I σελ. 262 

κ.έ. διά τήν καταγωγήν καί τήν διάδοσιν αύτής τής σπειροειδοΟς κοσμήσεως. Διά τήν σπείραν είς 
τά ροδιακά μετ’ άναγλύφων άγγεία, Schafer, Studien σελ. 57.

333. Πρβλ. Hesperia 14 (1945) πίν. 30, 1. Schafer, Studien σελ. 18, άριθμ. 41. Doro Levi, Annuario 
1927-28 σελ. 71 είκ. 49.
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άπό τάς άγγειογραφίας των ύστερογεωμετρικών αττικών άγγείων334. ’Αλλά άκόμη πε
ρισσότερον ένδιαφέρον έχει νά σημειωθή, δτι είς τήν ίδιαν ακριβώς θέσιν μέ τά σπαρ
τιατικά καί μεταξύ άναλόγων καθέτων ταινιών, παρουσιάζονται είς τά κυκλαδικά παρα
δείγματα ίδίως τά μηλιακά άγγεΐα, δπως τόν άμφορέα τού Άχιλλέως335. ’Εκτός τών άμ- 
φορέων άναλόγους ρόδακας έχομεν είς τήν λακωνικήν τέχνην καί είς τά μολύβδινα ει
δώλια τής Όρθιας, ώστε νά μήν είναι άπαραίτητον νά έπανέλθωμεν. Βεβαίως, έκτος τών 
άλλων, τό κύριον πρόβλημα τό όποιον συνδέεται μέ τήν χρησιμοποίησιν ώς κυρίου θέ
ματος τών μετοπών τής κοιλίας τού άγγείου τού ρόδακος είναι αύτό τής σημασίας του 
ή τού νοήματος τό όποιον έχει. Αύτό όμως δέν μπορεί νά εύρη μίαν Ικανοποιητικήν 
λύσιν παρά μόνον είς μίαν άλληλοσυσχέτισιν όλων τών χαρακτηριστικών τής κοσμή- 
σεως τών άμφορέων καί μίαν ένταξιν καί τού ρόδακος, είς ένα εύρύτερον κύκλον 
ιδεών σχετιζομένων μέ τόν ταφικόν προορισμόν τού άγγείου. Μόνον άπό μιας τοιαύ- 
της πλευράς είναι δυνατή ή κατανόησίς του.

Είς τό τελευταίον πρός τά κάτω τμήμα τού άμφορέως είς τήν βάσιν τήν σύνδεσιν 
τήν έχομεν διά τών σχοινοειδών ταινιών, ύπό τάς όποίας φέρεται τό άνεστραμμένον 
γλωσσοειδές κόσμημα, τό όποιον κατά τόν ίδιον τρόπον εύρίσκεται καί είς τήν βάσιν 
τοϋ άμφορέως τού Θεάτρου, δπως καί είς τόν κρατήρα τού Βίξ, είς τό όποιον δμως εί
ναι τοποθετημένον μεταξύ άστραγάλων336. Πρόκειται διά σύνηθες είς τήν λακωνικήν 
τέχνην θέμα, τό όποιον, τόσον είς τήν άγγειογραφίαν337, δσον καί είς τήν χαλκοτε- 
χνίαν338 καί τά έλεφαντοστά339, χρησιμοποιείται διά τήν δυνατότητα τήν όποιαν έχει 
νά καταλαμβάνη οίανδήποτε θέσιν. ’Εκτός τής βάσεως, εύρίσκεται είς τόν νέον άμφο
ρέα καί είς τήν διαχωριστικήν ταινίαν μεταξύ ώμου καί λαιμού άνωθεν τών παραστά
σεων καί τήν αύτήν θέσιν κατέχει καί είς τό τεμάχιον τοϋ άλλου άμφορέως τοϋ όποιου 
ή διασωζομένη παράστασις τής ζώνης τοϋ ώμου, προέρχεται άπό τό αύτόν τύπον (μή
τραν). Κοινόν έπίσης είναι καί τό πάλιν μεταξύ ώμου καί λαιμοϋ ευρισκόμενον θέμα 
τοϋ κοσμήματος τής τοξοειδοΰς άλύσεως (Bogenkette), τό όποιον έπαναλαμβάνεται καί 
είς τήν άνωθεν τοϋ λαιμοϋ καί ύπό τά χείλη τοϋ άμφορέως θέσιν, τό φέρον είς τά ση
μεία συνδέσεως τών σπειρών κλειστόν άνθος 34°. Ή καταγωγή τοϋ θέματος φαίνεται 
δτι πρέπει έπίσης νά άναζητηθή είς τά κυκλαδικά άγγεΐα καί είδικώς είς τά μηλιακά, 
δπου καταλαμβάνει μεγάλας έπιφανείας341, καί τονίζει περισσότερον καί τά άνόργανα 
καί φυτικά χαρακτηριστικά τοϋ σχήματος.

334. ’Αττική ΰστερογεωμετρική λουτροφόρος τοϋ Λούβρου, Mon. Piot 36 πίν. 2. Matz, G. gr.K.I, 
πίν. 193 πρβλ. γενικώς άλλα παραδείγματα Matz πίν. 20, 21.

335. ΑΕ, 1894 πίν. 13, Matz πίν. 173 Α.
336. Διά τό γλωσσοειδές κόσμημα πρβλ. καί Kunze, Arch. Schildb. σελ. 46 καί 47. Joffroy, Tresor 

πίν. 6.
337. Πρβλ. Lane, BSA 34 (1933-34) σελ. 124 είκ. 12, 18. Orthia είς τήν Λάκαιναν τής Λακωνικής II 

περιόδου, πίν. 7.
338. Είς τό χάλκινον έλασμα μέ τήν πομπήν τών αρμάτων Orthia σελ. 201 είκ. 115' έπίσης είς τά 

άρχιτεκτονικά τεμάχια έκ διαφόρων λακωνικών ίερών Orthia πίν. 23-25.
339. Orthia πίν. 118, 4-5 είς τόν πόλον θεάς.
340. Kunze, Kretische Bronzrel. σελ. 97. Payne NC σελ. 145. Johansen, Vas. Sic. σελ. 120 είκ. 76.
341. Πρβλ. τό Ιδιον θέμα είς τόν άμφορέα τοϋ Ήρακλέους Matz, G. gr. Κ. I πίν. 173 Α.
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Αί λαβαί

Έξαιρετικώς πλουσία πρέπει νά θεωρηθώ ή διακόσμησις των λαβών ( Π ί ν. 101 β) τοϋ 
νέου άμφορέως καί δσον δύναται νά κριθή καί άπό τά σφζόμενα τεμάχια άλλων λαβών 
καί των άλλων άμφορέων. Διότι φαίνεται σχεδόν άσφαλές, δτι δλοι οί μετ’ άναγλύφων 
άμφορεϊς τής Σπάρτης εΐχον όμοιας λαβάς καί τοϋτο διά καθαρώς τεχνικούς λόγους, 
διά τήν δυνατότητα καλυτέρας συνδέσεως τών χειλωμάτων καί τήν μεταφοράν τού βά
ρους των, είς τον ώμον τοϋ άγγείου. Μάς διασώζονται άλλωστε τεμάχια λαβών πέντε 
άκόμη άμφορέων καί άν ύπολογισθοΰν καί τά τρία έσωτερικά συστήματα κοσμήσεως 
των λαβών, τών οποίων έχομεν τεμάχια τά όποια δεν φαίνεται νά συνανήκουν μέ τά 
κάθετα στελέχη, άσφαλώς όκτώ.

Αί λαβαί άποτελοϋνται άπό εν στέλεχος τό όποιον έκφύεται άπό τό μέσον σχεδόν 
τής ζώνης τοϋ ώμου καί άνέρχεται μέ έλαφράν πρός τά έξω κλίσιν είς τό ΰψος τοϋ λαι- 
μοϋ, δπου κάμπτεται εις θαυμασίαν καμπύλην, ή όποια έρχεται νά δεχθή τό βάρος τοϋ 
χειλώματος και ώς εάν πιέζεται ύπ’ αύτοϋ άναδιπλώνεται είς μίαν διπλήν σιγμοειδή 
σπείραν καταλήγουσαν είς δύο άνθέμια. Τά στελέχη τών λαβών ένώ έχουν σχεδόν πάν
τα, τουλάχιστον είς τά σφζόμενα παραδείγματα, τό ίδιον θέμα, δηλαδή τήν τρέχουσαν 
σπείραν, ποτέ δέν τήν άποδίδουν μέ τόν αύτόν τρόπον, άλλά πάντοτε διαφοροποιημέ- 
νην καί κατά διαφόρους τρόπους.

Παρά τό γεγονός δτι ή διακόσμησις καί ό σχηματισμός τής λαβής βασίζεται 
είς έλάχιστα στοιχεία έπιτυγχάνει χωρίς καμμίαν έκζήτησιν καί μόνον μέ τήν 
άπλότητά της μίαν θαυμασίαν έντύπωσιν. Διότι άφ’ ένός μέν έρχεται νά όλοκλη- 
ρώση τήν λειτουργικήν συγκρότησιν τοϋ σχήματος, άφ’ έτέρου δέ νά συμπλη- 
ρώση τά διακοσμητικά στοιχεία τών έπιφανειών τοϋ άγγείου. Τό άνάγλυφον φαί
νεται δτι προσεκολλήθη, δταν αί λαβαί εΐχον τοποθετηθή είς τό σώμα τοϋ άμφο
ρέως καί πρό τής καμινεύσεώς του, τοϋτο δέ φαίνεται άπό τόν τρόπον μέ τόν όποιον 
συνδέονται τά τμήματά του είς τό άνω μέρος, δπου διακρίνονται καί τά ίχνη τών 
δακτύλων τοϋ τεχνίτου. Είς τό στέλεχος τό όποιον περιβάλλεται είς τόν νέον άμ- 
φορέα άπό δύο σχοινοειδή κοσμήματα, τό έν μέ άνοδικήν, τό έτερον μέ καθοδικήν φο
ράν είς τό έξωτερικόν καί έν δμοιον είς τό έσωτερικόν μέρος, τήν κυρίαν έπιφάνειαν 
τήν κατέχει ή τρέχουσα σπείρα μεταξύ τής όποίας έχουν τοποθετηθή σταυροειδή καί 
μάλλον φυτικής καταγωγής κοσμήματα. Τά θέματα, τόσον τής τρεχουσης σπείρας, δσον 
καί τοϋ φυτομόρφου σταυροειδούς κοσμήματος είναι κοινά καί είς άλλα λακωνικά μετ’ 
άναγλύφων άγγεΐα342, δπως καί είς τά ροδιακά καί άλλων περιοχών παραδείγματα343.

342. Μεταξύ άλλων είς τάς λαβάς τοϋ κράτηρος τοϋ Βίξ, Joffroy, Tr6sor πίν. 4 καί 7, δπως καί είς 
τόν λαιμόν, δπου τό θέμα παρουσιάζεται πλουσιώτερον διά τών προστιθεμένων μικρών άνθεμίων. Πρβλ. 
καί Rumpf, Charites σελ. 129, Orthia σελ. 133 είκ. 101 επί σίμης καί σελ. 84 είκ. 57 έπί άγγείου δ
που καί τό γλωσσοειδές κόσμημα. Τεμάχια όμοιας κοσμήσεως τοϋ στελέχους τής λαβής καί Orthia 
πίν. 14 καί άλλων άναλόγων λαβών άμφορέων μέ άνάγλυφον κόσμησιν ένταϋθα.

343. ’Ανάλογα παραδείγματα είς τά έκ Βοιωτίας μετ’ άναγλύφων άγγεΐα Hampe, Sagenbilder πίν. 
37 είς τήν ένδυμασίαν τών γυναικών τοϋ άγγείου τής Βοστώνης, έπίσης είς αύτό μέ τήν παράστασιν 
τοϋ Περσέως τοϋ Λούβρου Hampe, πίν. 36. Διά τά παραδείγματα τών ροδιακών άγγείων πρβλ. BCH 
74 (1950) σελ. 21 καί 29 έπίσης Schafer, Studien σχέδια κοσμημάτων Beilage 2 καί 3 έπίσης είς τό έκ 
Μυκόνου Μ. Ervin, Α.Δ. 18 (1963) Πίν. 20-21 μεταξύ τών μετοπών. Έπίσης, διά τά κρητικά πρβλ. 
Hesperia 14 (1945) πίν. 30, 1, Schafer, Studien σελ. 18.
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Περισσότερον ένδιαφέρον παρουσιάζει είς τό εσωτερικόν τής λαβής, ό τρόπος μέ 
τόν όποιον άναπτύσσεται ή έπιφάνεια διά νά σχη ματίση εν είδος γέφυρας μεταξύ τού 
λαιμού καί τού στελέχους, ή όποία καλύπτεται διά μιας μεγάλης διπλής σπείρας κατα- 
ληγούσης είς δύο μεγάλα άνθέμια, ένφ δύο άλλα άνθέμια έκβλαστάνουν έκ των σημείων 
όπου συνδέονται αί δύο σπεΐραι344. Την μεγαλυτέραν έντύπωσιν τήν προκαλεΐ είς τάς 
λαβάς ό καθαρώς όργανικός τρόπος μέ τόν όποιον έν συνδυασμώ προς τό σχήμα αί σπεΐ- 
ραι μέ τήν είς άνθέμια κατάληξίν των παρουσιάζονται ως συνέχεια των άνερχομένων 
γραμμών τού σχοινοειδοϋς κοσμήματος. Τούτο προχωρεί έκ των έξω καί των έσω καί 
όταν φθάνη είς τήν θέσιν όπου διά πλέγματος συνδέονται αί σπεΐραι μεταβάλλεται είς 
είδος μαλακού συστρεφομένου κλαδίσκου καταλήγοντος είς τά άνθέμια. Ή σαφής κα
θαρά καί πλούσια διατύπωσις όλων των στοιχείων τής διακοσμήσεως των λαβών είναι 
χαρακτηριστική τών δυνατοτήτων τού λακωνικού άγγειοπλαστικοΰ έργαστηρίου. ’Αρ
κεί μία σύγκρισις μέ τάς λαβάς τών άμφορέων ή τών μετ’ άναγλύφων γενικώς άγγείων 
τών άλλων έργαστηρίων διά νά διαπιστωθή ή επιτυχία τού Σπαρτιάτου τεχνίτου. ’Ακόμη 
καί μία άντιπαράθεσις τών λαβών τού άμφορέως τής Σπάρτης μέ τό άγγεΐον τού νησιω- 
τικοβοιωτικοΰ έργαστηρίου είς τήν Βοστώνην, τό όποιον έπίσης φέρει είς τό έσωτερι- 
κόν τών λαβών σπειροειδή άνάλογα κοσμήματα345, δύναται νά δείξη τήν διαφοράν. Έ
πίσης ένδιαφέρον είναι νά σημειωθή ή έλευθερία μέ τήν όποίαν χρησιμοποιείται ή 
διακόσμησις αύτή είς τάς λαβάς τών λακωνικών, όπου σχεδόν ούτε άκόμη καί κατά 
τήν θέσιν τών άνθεμίων είς τάς δύο λαβάς τού αυτού άγγείου δέν τοποθετούνται μέ τόν 
αυτόν τρόπον346. 'Η διαφορά είναι κυρίως είς τήν τάσιν τού λακωνικού έργαστηρίου 
νά προχωρήση πέραν τού τυπικά διακοσμητικοΰ τρόπου είς μίαν όργανικήν λειτουρ
γικήν σύνθεσιν.

Τά θέματα τών λαβών, μέ τάς σπείρας καί τάς είς άνθέμια άπολήξεις, προέρχονται 
άναμφιβόλως έκ τής κυκλαδικής κεραμεικής τής όποιας είναι όλοκλήρωσις347, άλλά 
καί είς τήν περίπτωσιν αύτήν, είς τά δείγματα τών λακωνικών άμφορέων, δέν δύναται 
νά όμιλήση κανείς περί παθητικής μεταφοράς, άλλά περί ούσιαστικώς νέας μεταπλά- 
σεώς των. Είς τά μεγάλα μηλιακά άγγεϊα ή μεγάλη σπείρα μέ τά άνθέμια παρουσιάζε
ται είς διαφόρους συσχετισμούς, άλλά πάντοτε παραμένει είς τόν περιωρισμένον διακο- 
σμητικόν ρόλον χωρίς σύνδεσιν μέ τά άλλα χαρακτηριστικά των. Είς τήν Σπάρτην, άντί 
τής στατικής καί διακοσμητικής χρησιμοποιήσεως, συνάπτεται μέ τά άλλα στοιχεία 
τού άγγείου καί μεταβάλλεται είς μίαν δυναμικήν καί λειτουργικήν προβολήν.

Τό θέμα αύτό εύρίσκεται καί είς τήν διακόσμησιν τών συνδεθέντων μέ τό λακωνικόν

344. Καί τά λείψανα τριών άλλων λαβών έχουν τό αύτό άκριβώς θέμα μέ έλαχίστας λεπτομερεια
κός παραλλαγάς πρβλ. Orthia πίν. 14 β, όπου μόνον έν άνθέμιον έκβλαστάνει πρός τήν έξωτερικήν 
πλευράν, ένω πρός τήν έσωτερικήν έχει μόνον έν διάφορον σχήμα.

345. Τό εις Βοστώνην, Hampe, Sagenbilder πίν. 36, R 4, BCH 1898 σελ. 457, Ε. Courby, Vases σελ. 
66 καί Fairbanks, Cat. of Greek and Etrusc. Vas. Boston άριθμ. 528 πίν. 52.

346. Είς τήν μίαν λαβήν στρέφεται πρός τά άνω είς τήν άλλην πρός τά μέσα.
347. Πρβλ. Conze, Melische Tong. I, 1. AE, 1894 πίν. 13. Matz, G. gr. K. 170 καί 173 A. BCH 1892 

σελ. 497, 1.
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έργαστήριον χάλκινων έλασμάτων τής ’Ολυμπίας348 τά όποια μας δίδουν ίσως μίαν ι
δέαν τής έπενδύσεως τών ξυλίνων άγαλμάτων διά σφυρηλάτου μετάλλου τά όποΐα μαρ- 
τυροΰνται καί διά τήν Σπάρτην. Τό γεγονός μάλιστα τοϋτο τής παρουσίας τοϋ θέματος 
είς μετάλλινα πρότυπα, άποτελεϊ §ν άκόμη στοιχεΐον διά τήν έκ τής μεταλλοτεχνίας 
καταγωγήν τών χαρακτηριστικών τής διακοσμήσεως τών λαβών, τό όποιον γενικώς διά 
τήν έργασίαν τοϋ άναγλύφου τών άμφορέων τοϋ λακωνικοϋ έργαστηρίου θεωρείται ώς 
άφετηρία. Διότι δέν είναι μόνον είς τάς λαβάς σαφής ή σχέσις προς τάς παραδόσεις 
τής τορευτικής καί τής μεταλλοτεχνίας άλλά είς δλην τήν λεπτολόγον καί χαρακτηρι
στικήν έργασίαν τοϋ άναγλύφου.

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ, ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΑΙ ΤΟΥ ΛΑΚΩΝΙΚΟΥ 

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ή προηγηθείσα άνάλυσις τών διαφόρων στοιχείων τοϋ νέου μετ’ άναγλύφων λακω- 
νικοϋ άμφορέως, είκονογραφικών, μορφολογικών καί διακοσμητικών, ώς καί τής τε
χνικής του, δίδει τήν δυνατότητα νά συνοψισθοϋν τά γενικά χαρακτηριστικά του καί 
νά συμπληρωθοΰν αί έπί μέρους παρατηρήσεις. ’Επιτρέπει επίσης, μέ άφετηρίαν τόν 
νέον άμφορέα, τήν άπόπειραν έντάξεως όλων τών μετ’ άναγλύφων άμφορέων τοϋ λακω
νικού έργαστηρίου είς έν γενικόν χρονολογικόν διάγραμμα, πέραν τής έπιχειρηθεί- 
σης κατατάξεώς των, έπί τή βάσει τοϋ διά τούς περισσότερους, άνεπαρκώς διασφζο- 
μένου σχήματος.

Ή μελέτη τοϋ νέου άμφορέως έδειξεν, ότι τά χαρακτηριστικά του έπηρεάζονται σα
φώς άπό τρεις διαφόρους κατευθύνσεις καί μάλιστα διακρινομένας χωρίς ιδιαιτέραν 
δυσκολίαν. Αυτά είναι διά τό σχήμα καί τήν δλην όργάνωσιν τά τοπικά λακωνικά στοι
χεία, διά τήν κόσμησιν τής ζώνης τοϋ λαιμοϋ, τά κορινθιακά πρότυπα καί δι’ αύτήν τοϋ 
ώμου τής κοιλίας καί τών λαβών τά κυκλαδικά άγγεΐα. Είς τήν περίπτωσιν αύτήν πρέ
πει νά σημειωθή, δτι δέν πρόκειται περί άπλώς έκλεκτικών τάσεων, άλλά περί μιας 
σκοπίμου παραλαβής στοιχείων, τά όποια έντάσσονται είς μίαν νέαν πειθαρχίαν καί χρη
σιμοποιούνται δι’ ένα συγκεκριμένον καί σύμφωνον μέ τάς τοπικάς προϋποθέσεις σκο
πόν.

Ή τεχνική τοϋ νέου, δσον καί τών άλλων άμφορέων τοϋ λακωνικοϋ έργαστηρίου, 
μέ τήν κατά τμήματα κατασκευήν τοϋ άναγλύφου καί ίσως καί τοϋ σώματος τοϋ άγγείου, 
τήν έπικόλλησιν τών διαφόρων στοιχείων του, τόν τορευτικόν χαρακτήρα τής κοσμή- 
σεώς του, φαίνεται δτι έξαρταται έκ τής μεταλλοτεχνίας καί τοϋτο άποδεικνύεται, δχι 
μόνον άπό τάς άρετάς τής έργασίας των, άλλά καί άπό τάς άδυναμίας της. Ή σύνδεσις 
αύτή προϋποτίθεται έκτος τών άλλων καί έκ τής κατευθύνσεως τής κινήσεως είς τάς 
παραστάσεις τών λακωνικών άμφορέων καί δέν άποτελεϊ παρά μίαν περαιτέρω έπιβε- 
βαίωσιν τών παρατηρήσεων κατά τάς όποίας γενικώς ή λακωνική κεραμεική έπηρεάζε-

348. Η. V. Hermann, VI Olymp. Ber. σελ. 167-8. Διά τά σφυρήλατα, Διός 'Υπάτου είς Σπάρτην 
Παυσ. III, 17, 6 καί VIII, 14, Ί' έπίσης δμοιον είς Θήβας Παυσ. IX, 12, 4. Άνάλογον διακο- 
σμητικόν σύστημα εύρίσκεται καί είς τόν χιτώνα τής Άθηνάς τού Άμάσιος πρβλ. Graef-Langlot/ 
πίν. 104, S. Karouzou, Amasis πίν. 38.
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ται έκ τής μεταλλοτεχνίας349. ’Ακριβώς ή μεταφορά μετάλλινων προτύπων είς τόν πη
λόν είναι αυτό τό όποιον χαρακτηρίζει μερικά έκ των σχημάτων των λακωνικών άγγείων 
καί δίδει μίαν δυνατότητα νά κατανοήσωμεν τήν τόλμην των350. Τούτο άλλωστε είναι 
αυτονόητον, άν ληφθοΰν ύπ’ δψιν αί ειδήσεις περί τών μεγάλων κατακτήσεων τής λα
κωνικής μεταλλοτεχνίας351, αί όποϊαι έπιβεβαιώνονται έκ τών διασωθέντων άρχαίων 
έργων, τών άσφαλώς προερχομένων άπό τά λακωνικά έργαστήρια. Διά τούς μετ’ άνα- 
γλύφων άμφορεϊς, οί όποιοι έχουν βρεθή είς τήν Βοιωτίαν είναι έπίσης βέβαιον ότι 
συνδέονται μέ μετάλλινα πρότυπα352 καί διά τούς λακωνικούς δέν θά ήτο άσκοπον νά 
σημειώση κανείς καί τάς προφανείς των σχέσεις μέ μερικά άπό τά χάλκινα έλάσματα 
τής ’Ολυμπίας 353. Διότι έκτος τών πληροφοριών περί τής άξίας τών έργων τού λακω
νικού χαλκοπλαστικού έργαστηρίου, τών ειδήσεων περί τής διά χάλκινων μετ’ άναγλύ- 
φων πλακών έσωτερικής έπενδύσεως τού ναού τής Πολιάδος ’Αθήνας, τής διά τούτο 
κληθείσης Χαλκιοίκου 354, είς τήν άκρόπολιν τής Σπάρτης, καί τού θεωρουμένου ώς πα- 
λαιοτάτουείς τήν Ελλάδασφυρηλάτου άγάλματος τού Διός τού Υπάτου 355, είναι ένδει- 
κτικόν καί τό ότι είς τά χάλκινα έλάσματα τής ’Ολυμπίας356 εύρίσκεται καί τό θέμα τής 
διπλής σπείρας τών λαβών τών άμφορέων τής Σπάρτης. Διότι ή παρουσία τού χαρακτηρι
στικού αυτού θέματος καί μάλιστα σχεδόν είς έποχήν μή άφισταμένην άπό αυτήν τών άμ
φορέων τού λακωνικού έργαστηρίου357 δέν είναι δυνατόν νά θεωρηθή τυχαία. ’Επιβεβαιώ
νει τήν χρησιμοποίησίν του είς τήν λακωνικήν μεταλλοτεχνίαν, όπως καί είς τήν άγγειο- 
πλαστικήν, ήδη άπό τού 7ου αΐώνος ύπό τήν έπίδρασιν τών κυκλαδικών προτύπων καί 
είδικώς τών λεγομένων μηλιακών άγγείων358. Δέν άποκλείεται ή σχέσις μεταξύ μεταλ- 
λοτεχνικοΰ καί άγγειοπλαστικοΰ έργαστηρίου είς τήν Σπάρτην νά ήτο πολύ στενοτέ- 
ρα τού όσον συνήθως γίνεται δεκτόν καί νά έφθανε μέχρι κοινών έργασιών καί άνταλ- 
λαγής τών τύπων. Διότι ή έπικόλλησις τού άναγλύφου είς τό σώμα τού άγγείου άνήκει 
ούσιαστικώς είς τήν μεταλλοτεχνίαν καί προσδιορίζεται άπό τά υλικά της, τά όποια 
έπιτρέπουν τήν πλήρη προσαρμογήν τών τμημάτων είς τό σώμα χωρίς νά διακυβεύε- 
ται ή στερεότης τού άναγλύφου καί ή άσφάλεια τού συνόλου, πράγμα τό όποιον είναι

349. Pfuhl, Malerei I, σελ. 119 κ.έ. 282 κ.έ. Bahlow, Untersuchungen σελ. 50. Milchhofer, AM 2 
(1877) σελ. 452. Dugas, R. Archeol. 1907 σελ. 40. Droop, Orthia σελ. 92.

350. Lane, BSA 34 (1933-34) σελ. 122 καί 149.
351. Ήροδ. I, 70 έπίσης Rumpf, Charites (Festschrift Langlotz) σελ. 130. J. Charbonneaux, Les 

bronzes Grecs σελ. 69.
352. Wolters, AE, 1892 σελ. 221 κ.έ. F.R. Grace, Archaic Sculpture in Boeotia 1939 σελ. 39.
353. Hampe, Antike, 15 σελ. 39 κ.έ.
354. Παυσ. Ill, 17, 2 πρβλ. καί BSA 13 σελ. 139 κ.έ. καί BSA 28 σελ. 49 κ.έ.
355. Παυσ. III, 17, 6 καί Παυσ. VIII, 14, 3, 7. Περί της τεχνικής αύτής πρβλ. Bliimner, Techno- 

logie, IV, 241. Κ. Kluge, Jdl 44 (1929) σελ. 3 κ.έ.
356. Η. V. Hermann, VI Olympia Bericht, 1958 σελ. 167 πίν. 64 όπως καί έκ Σπάρτης Orthia σελ. 

201 είκ. 115 καί BSA 28 σελ. 106 είκ. 7 μέ παράστασιν αρμάτων καί τό τμήμα παραγναθίδος μέ πα- 
ράστασιν κάπρου BSA 28 σελ. 94 είκ. 6. ’Αλλά, ίσως χαρακτηριστικώτερον, έχομεν τήν έξέλιξιν τής 
μεταλλοτεχνίας είς τήν Σπάρτην έκτός τών χάλκινων καί μέ τά μολύβδινα ειδώλια, τά όποια εύρί- 
σκονται είς όλα τά λακωνικά ίερά. Πρβλ. Orthia σποράδην.

357. Τοποθετείται άπό τόν δημοσιεύοντα τό έλασμα είς τό πρώτον τέταρτον τοΟ 6ου αίώνος.
358. Περί τής προελεύσεως τών άγγείων αυτών έκ Πάρου τάσσεται δ Ν. Κοντολέων, Gnomon 34 

(1962) σελ. 110 κ.έ.
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προβληματικόν εις την άγγειοπλαστικήν. Τά όρια εις τάς περιπτώσεις υίοθετήσεως 
τής τεχνικής αυτής άπό τήν άγγειοπλαστικήν, είναι αυτά τά όποια έπιβάλλονται άπό 
τήν διαφοράν τοϋ ύλικοϋ, τό όποιον δέν έπιτρέπει τήν πέραν ένός ώρισμένου σημείου 
χωρίς κινδύνους άνάπτυξίν του καί τήν περιφρόνησιν τής Ιδιομορφίας του. Καί οί 
κίνδυνοι είς τούς είργασμένους κατά τήν τεχνικήν τής μεταλλοτεχνίας άμφορεΐς τής 
Σπάρτης, ήσαν ό άπολεπισμός τοϋ άναγλύφου καί ή έκτίναξίς του κατά τήν καμίνευ- 
σιν, ή άτελής σύνδεσις των λαβών καί τό μεγάλον βάρος των. Διότι τά στοιχεία αύτά 
άπέκλειαν τήν ευκολον μετακίνησιν τών μετ’ άναγλύφων άμφορέων καί όχι άπλώς πε- 
ριώριζον, άλλά έθετον άνυπέρβλητα έμπόδια διά τήν έκτος τής Λακωνίας έξαγωγήν 
των. Οί κίνδυνοι τής καταστροφής τοΰ εύθρύπτου άναγλύφου, αυτή τοϋ άποχωρισμοϋ 
τών λαβών άπό τό σώμα τοϋ άγγείου καί τό βάρος ήσαν περιορισμοί άποφασιστικοί 
διά τήν άποστολήν τών άμφορέων αυτών έκτός τής Σπάρτης. Ή άπουσία άλλωστε έ
στω καί μικρών τεμαχίων έκ τών μετ’ άναγλύφων λακωνικών άμφορέων εξ όλων τών 
έκτός τής Λακωνίας θέσεων, όπου έχουν, καί μάλιστα είς σημαντικόν άριθμόν, εύρεθή 
δείγματα τής λακωνικής κεραμεικής359, μηδέ καί τοΰ Τάραντος360 361 έξαιρουμένου, άποτελεΐ 
μίαν σαφή άπόδειξιν τοϋ γεγονότος τούτου. Δύναται έπομένως νά λεχθή, ότι οί μετ’ άνα
γλύφων άμφορεΐς τοϋ σπαρτιατικοϋ εργαστηρίου κατεσκευάζοντο διά νά χρησιμοποιη
θούν είς τήν Σπάρτην, αν όχι καί δι’ άλλους λόγους, διότι ήτο άδύνατος ή έξαγωγή των.

Άπό τής πλευράς αυτής θά ήδύνατο νά θεωρηθή ίσως τοϋτο ώς ένδειξις καί διά 
τά μετ’άναγλύφων άγγεΐα τών άλλων έργαστηρίων καί είδικώς διά τό θέμα τής κατα
σκευής αύτών τά όποια προέρχονται άσφαλώς έκ Βοιωτίας καί συνδέονται καί μέ τά
φους 3β1. Διότι, άν καί είναι άναμφίβολος ή τεχνοτροπική των συγγένεια μέ τά κατά τά 
τελευταία έτη ευρισκόμενα κυκλαδικά καί ιδίως τηνιακά άγγεΐα 362, άλλον τόσον είναι 
δύσκολος ή παραδοχή τής έξαγωγής των έκ τών νήσων πρός τήν Βοιωτίαν. Καί ό πρω
ταρχικός λόγος είναι ή καί διά τήν περίπτωσιν τών λακωνικών σημειωθεΐσα δυσκολία 
έξαγωγής διά τούς κινδύνους τούς όποιους παρουσιάζει, ή όποια είναι άκόμη μεγαλυ- 
τέρα διά τούς εύρεθέντας είς Βοιωτίαν, διότι είναι καί μεγαλυτέρου μεγέθους καί βά
ρους. Ή τεχνοτροπική των σχέσις δέν είναι δύσκολον νά έξηγηθή, διότι αύτή δέν συν
δέεται μέ τήν έξαγωγήν τών ιδίων τών άγγείων, άλλ’ άσφαλώς μέ τάς περιοδικός ή μο
νίμους κινήσεις τεχνιτών έκ τών νήσων πρός τήν Βοιωτίαν καί τήν μεταφοράν τών 
χρησιμοποιουμένων καί είς τήν πατρίδα των τύπων (μητρών). Αυτό έξηγεΐ τήν κοινό
τητα τών θεμάτων τών τηνιακών καί τών βοιωτικών άγγείων, τήν διαφοράν τοϋ πηλοϋ363

359. Διά τήν έπέκτασιν τών προϊόντων τής λακωνικής κεραμεικής πρβλ. τήν έπισκόπησιν παρά 
Lane, BSA 34 (1933-34) σελ. 178-182, έκ τής όποίας άποδεικνύεται μία πράγματι άπίθανος έξαγωγική 
δραστηριότης.

360. Pelagatti, Annuario, 1955-56 σελ. 7-44.
361. Πρβλ. A. De Ridder, BCH 22 (1892) σελ. 439 κ.έ. 497 κ.έ.
362. Πρβλ. τήν έπισκόπησιν τών άγγείων τοϋ Schafer, Studien σελ. 67 κ.έ. εις τά όποια πρέπει 

νά περιληφθή καί ό νέος άμφορεϋς τής Μυκόνου, Μ. Ervin, Α.Δ. 18 (1963) σελ. 37 κ.έ.
363. A. De Ridder, BCH 22 (1892) σελ. 511 καί Pfuhl, Malerei I, σελ. 127. Παρά τό γεγονός ώς 

πρός τάς διαφοράς τοΰ πηλοϋ καί τά άλλα κοινά καί διάφορα στοιχεία μεταξύ τηνιακών καί βοιωτι
κών άγγείων, πρέπει νά άναμένωνται αί παρατηρήσεις τοϋ Ν. Κοντολέοντος κατά τήν δημοσίευσιν 
τών τηνιακών, ό πηλός δέν είναι άσφαλώς ό ίδιος. Ό Κοντολέων, Παράστασις έκ τής Μυθολογίας 
τής Δήλου, ’Αφιέρωμα είς Κ. Άμαντον σελ. 435 κ.έ. θεωρεί τά βοιωτικά έπαρχιακήν έργασίαν 
έξαρτωμένην έκ τοϋ τηνιακοϋ έργαστηρίου.
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και άκόμη καί τάς χρονικός διαφοράς μεταξύ των είς τάς νήσους364 καί είς τήν Βοιω
τίαν εύρεθέντων. Και είναι, νομίζω, σαφές, δτι πολύ εύκολωτέρα ήτο ή μετανάστευσις 
τών τεχνιτών καί τών τύπων, παρά τών μεγάλων αύτών άγγείων μέ τήν άνάγλυφον κό- 
σμησιν, τάς άδυναμίας τών λαβών καί τό έπιβλητικόν βάρος. Μέ αύτό έξηγούνται τόσον 
τά κοινά δσον καί τά διάφορα χαρακτηριστικά, τά όποια συνδέονται μέ τά άγγεϊα αύ- 
τά. Τήν άποψιν αύτήν δύναται νά ένισχύση άκόμη καί τό γεγονός, δτι δέν έχουν εύρε- 
θή άγγεϊα τής κατηγορίας αύτής, είς θέσεις έκτος τής περιοχής είς τήν οποίαν κα- 
τεσκευάσθησαν, δέν έχομεν δηλαδή άσφαλή έξαγωγήν κατά τήν άρχαιότητα τών μετ’ 
άναγλύφων άγγείων.

’Από τής άπόψεως αύτής πρέπει νά θεωρήται ώς άσφαλές δτι ή κοινότης τών χαρα
κτηριστικών είς πολλάς περιπτώσεις δέν όφείλεται παρά είς τήν μετανάστευσιν τών 
τύπων, είδικώς διά τά μετ’ άναγλύφου κοσμήσεως άγγεϊα. Ό τρόπος αυτός ήτο εύκολώ- 
τερος καί άσφαλέστερος αύτοϋ τής έξαγωγής τών μεγάλων αύτών άγγείων είς τήν ώ- 
λοκληρωμένην καί τελικήν των φάσιν. Διότι οί τύποι (μήτραι) είναι φυσικόν ώς κτήμα 
τού έργαστηρίου καί μετά πολλάς χρησιμοποιήσεις νά μή κατεστρέφοντο, άλλά νά 
διετήροΰντο, άκόμη και νά έξήγοντο. Μάλιστα ή πολλαπλή των χρησιμοποίησις 
θέτει μερικά άπό τά μεγαλύτερα προβλήματα διά τήν χρονολόγησιν τών μετ’ άναγλύ
φων άγγείων, αν περιορισθή μόνον είς τά δι’ αύτών διδόμενα παραστατικά στοιχεία.

Διότι ένας τύπος θά ήτο δυνατόν νά χρησιμοποιηθή άμέσως μέ τήν κατασκευήν του 
δι’ ένα είδικόν σκοπόν, διά μίαν ώρισμένην παραγγελίαν καί παραλλήλως νά διατηρη- 
θή καί νά έπαναχρησιμοποιηθή καί είς μίαν μεταγενεστέραν περίπτωσιν διά μίαν άλ
λην. Τούτο είς τήν περίπτωσιν τών σπαρτιατικών άμφορέων είναι καταφανές έκ τής 
χρησιμοποιήσεως τού αύτοϋ τύπου (μήτρας) διά τήν σκηνήν τών άρμάτων είς τήν ζώ
νην τού ώμου είς δύο διάφορα άγγεϊα, τού άμφορέως τών κυνηγών καί τού τεμαχίου 
άριθμ. VII, ένώ ό πηλός του είναι διάφορος καί ίσως άποδεικνύει καί χρονικήν δια
φοράν είς τήν χρησιμοποίησιν τού τύπου. Οί τύποι (μήτραι) τών άμφορέων θά πρέπει 
νά γίνη δεκτόν δτι θά ήτο δυνατόν νά κατεσκευάζοντο είς διάφορα υλικά365 366, καί ό πη
λός διά τήν κατασκευήν τού άναγλύφου θά έτίθετο έντός αύτών, ούτε πολύ υγρός ώστε 
νά μή δύναται νά σχηματισθή, ούτε άρκετά στεγνός διά νά είναι εύκολον, πιεζόμενος, 
νά δέχεται δλας τάς λεπτομέρειας36δ. Διά τά περισσότερα τών δειγμάτων τών σπαρτια
τικών άμφορέων είναι άναμφίβολον δτι, προτού τοποθετηθή τό άνάγλυφον, αί θέσεις αΐ 
προοριζόμεναι νά καλυφθούν δι’ αύτοϋ θά ύφίσταντο κάποιαν έπεξεργασίαν καί είς 
μερικάς περιπτώσεις μίαν μικράν έκβάθυνσιν, ώστε νά δέχωνται καλύτερον καί στερε- 
ώτερον νά διατηρούν τούτο. Ή ένσωμάτωσις αύτή μάλιστα τού άναγλύφου είς τό σώμα 
τού άγγείου έκτος τών θετικών έχει καί άρνητικά άποτελέσματα, διότι μειώνει τήν πλα
στικήν δυνατότητα τής έκφράσεως τών μορφών καί έξαφανίζει τά περιγράμματα τών 
παραστάσεων.

364. Κατά τόν Schafer, Studien σελ. 67 κ.έ. προηγούνται τά τηνιακά παραδείγματα καί άκολουθοϋν 
τά βοιωτικά γενικώς.

365. Διά τάς διαφόρους απόψεις περί της κατασκευής τών τύπων καί τών τρόπων εργασίας τών ά
ναγλύφων ώς καί τάς παλαιοτέρας θέσεις πρβλ. Jacobstahl, Melische Reliefs σελ. 104 κυρίως.

366. Ενδιαφέρον παρουσιάζει άπό της άπόψεως αύτής καί ή σύγκρισις μέ τήν τεχνικήν είς τά κα- 
τασκευαζόμενα μέχρι σήμερον πήλινα άγγεϊα ή όποία έπιχειρεΐται παρά Hampe-Winter, Bei Topfern 
und Topferinnen, 1962 σποράδην.

33
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Εκτός τής τεχνικής, σαφείς είναι αί σχέσεις αί όποΐαι άποκαλύπτονται διά των μορ
φών τοϋ νέου άμφορέως πρός τήν Κόρινθον καί τά κυκλαδικά κέντρα, καί τοϋτο δύνα- 
ται νά θεωρηθή ώς κανών καί διά τά άλλα δείγματα τών μετ’ άναγλύφων άγγείων του 
λακωνικοΟ έργαστηρίου. Ή θεματική έξάρτησις τής ζώνης τοϋ λαιμοϋ έκ προτύπων 
τής κορινθιακής καλλιτεχνικής περιοχής άποδεικνύεται χωρίς δυσκολίαν καί εύρίσκε- 
ται άλλωστε είς άρμονίαν καί μέ τάς άλλας γνωστάς έπιδράσεις τής κορινθιακής εις τήν 
λακωνικήν κεραμεικήν367. Σαφής είναι έπίσης ή σχέσις πρός τά κυκλαδικά άγγεΐα, έκ 
τών οποίων δέχεται όχι μόνον μορφικάς ή θεματικάς παρορμήσεις, άλλά καί τυπικά 
στοιχεία, είδικώς είς τήν κόσμησιν τής ζώνης τοϋ ώμου καί τά άλλα διακοσμητικά χα
ρακτηριστικά τά όποια παραλαμβάνονται έτοιμα καί χρησιμοποιοϋνται μέ άνάλογον 
τρόπον. Άποδεικνύεται έπομένως καί διά τών μετ’ άναγλύφων αμφορέων, ή σχέσις τής 
σπαρτιατικής τέχνης μέ τον ιωνικόν κόσμον, ή όποια μάς είναι γνωστή καί έξ άλλων 
κατηγοριών έργων, όπως τών λεγομένων ήρωικών άναγλύφων368. Τό χαρακτηριστικόν 
πάντως στοιχεΐον εις τήν περίπτωσιν, τόσον τοϋ σχήματος, όσον καί τής κοσμήσεως 
τών λακωνικών άμφορέων, είναι ή έπικράτησις τών καθαρώς τοπικών χαρακτηριστικών, 
τά όποια κάνουν τούς άμφορεϊς τοϋ λακωνικοΰ έργαστηρίου νά διαφέρουν αύτών όλων 
τών άλλων έργαστηρίων. Διότι αί θεματικοί σχέσεις δέν συνοδεύονται καί άπό τήν υ
ποταγήν είς τόν μορφικόν κανόνα τών προτύπων, άλλά χρησιμοποιούνται ώς άφετηρία 
διά τήν προβολήν τών καθαρώς λακωνικών μορφοπλαστικών δυνατοτήτων. Τοϋτο έκ
τος τών άλλων άποδεικνύεται καί έκ τής έλευθερίας μέ τήν όποιαν χρησιμοποιεί τά ξένα 
θέματα ό τεχνίτης καί κυρίως τοϋ τρόπου μέ τόν όποιον συγχωνεύει καί μεταπλάθει 
είς μίαν νέαν ένότητα τά έκ διαφόρων περιοχών προερχόμενα πρότυπα. Διατηρεί τόν 
διηγηματικόν χαρακτήρα τής συνθέσεως, ή όποια είναι βασικόν χαρακτηριστικόν τής 
λακωνικής τέχνης τών άρχαϊκών χρόνων 369, συνθέτει είς μίαν ένότητα τά εικονιστικά 
καί τά διακοσμητικά χαρακτηριστικά, τονίζει τήν κυριαρχίαν τοϋ όργανικοϋ είς τό 
σχήμα καί υποβάλλει είς μίαν έσωτερικήν πειθαρχίαν τό σύνολον.

’Ακριβώς ή χρησιμοποίησις τών διαφόρων θεματικών χαρακτηριστικών καί τών δια
σταυρουμένων έπιδράσεων άποτελεΐ, νομίζω, μίαν χρήσιμον βάσιν διά τήν χρονολόγη- 
σιν τοϋ νέου άμφορέως καί τήν κατάταξιν καί τών άλλων μετ’ άναγλύφων άγγείων τοϋ 
λακωνικοΰ έργαστηρίου. Διότι αυτά, συνδυαζόμενα μέ τάς τοπικάς ιδιομορφίας, έπιτρέ- 
πουν τήν τοποθέτησίν του, είς ένα άρκετά στενόν κύκλον, ό όποιος ήδη διεφάνη έκ τής 
άναλύσεως τών διαφόρων ειδικών χαρακτηριστικών του. Τά άνασκαφικά δεδομένα μέ 
τήν έλλειψιν άλλων σαφώς διακρινομένων ευρημάτων δέν βοηθοϋν, όπως καί ή κατά- 
στασις τών τάφων, δεδομένης τής μέχρι τής στιγμής αυτής μή άνευρέσεως άλλων τά
φων τών άρχαϊκών περιόδων. Ή είκονογράφησις πάντως τής ζώνης τοϋ λαιμοϋ μέ τήν 
παράστασιν τών κυνηγών μάς φέρει άναγκαστικώς πρός τά έργα τοϋ τελευταίου τετάρ
του τοϋ 7ου αίώνος, είδικώς πρός τάς παραστάσεις τοϋ πρωίμου κορινθιακού ρυθμοϋ370.

367. Lane, BSA 34 (1933-4) σελ. 122. R.M. Cook, Greek Painted Pottery σελ. 94. Buschor, Grie- 
chische Vasenmalerei σελ. 116.

368. Langlotz, Bildhauersch. σελ. 96 κ.έ. Lippold, Plastik σελ. 32’ έπίσης Γ. Μπακαλάκης, Λακωνικά 
’Ανθέμια, Πελοποννησιακά Γ-Δ (1958-9) σελ. 263.

369. Buschor, εϊς τό Furtwangler-Reichhold, Griechische Vasenm. Ill, σελ. 211.
370. Παρά τάς λεπτομερειακάς διαφωνίας ή τοποθέτησις τοΟ πρωίμου κορινθιακού ρυθμού είς τό 

τελευταΐον τέταρτον τού 7ου αίώνος, τήν όποιαν προέτεινεν ό Payne, φαίνεται ή περισσότερον έπι-
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'Η σχέσις μέ τόν κυνηγόν τοϋ Θέρμου άλλά καν ή ταυτόχρονος διαπίστωσις τής σαφέ- 
στερον όργανικής τάσεως μέ τήν βαρύτητα των αναλογιών είς τούς κυνηγούς τής Σπάρ
της μας φέρει είς τήν Ιδίαν περίοδον ( Π ί ν. 102α). Περί τό τέλος τοΟ 7ου αίώνος μας 
φέρει έπίσης ή τόσον κατά τό σύνολον καί τάς αναλογίας, όσον καί τά ειδικά χαρακτη
ριστικά, ή όμοιότης τών κυνηγών μέ τήν πηλίνην πινακίδα τοϋ Άργους είς τήν μορφήν 
τής όποιας άναγνωρίζεται ό Διόνυσος (Π ί ν. 102β ) καί τοποθετείται έπίσης είς τά τέλη 
τοΰ αίώνος371. Άπό τής πλευράς αυτής οί κυνηγοί μας ευρίσκουν τά παράλληλό των 
είς τήν λακωνικήν άγγειογραφίαν τής μεταβατικής άπό τήν II πρός τήν III περίοδον372, 
όπως καί είς τάς μορφάς τοΟ άμφιγλύφου καί τών άρχαϊκών Διοσκούρων τής Σπάρτης373. 
Είς τήν αυτήν περίοδον μας φέρει ή χαρακτηριστική κόμμωσις, ή όποια μέ τήν βαθμι
δωτήν διάταξιν καί τήν γωνιώδη άπόληξιν εύρίσκεται είς τήν πηλίνην πλάκα τής Νέας 
'Υόρκης (Πίν. 102γ), ή όποια χρονολογείται έπίσης είς τό τελευταΐον τέταρτον τοϋ 
7ου αίώνος374. Άλλά καί ή παράστασις τής ζώνης τοϋ ώμου, άν καί συνάπτεται καί μέ 
παλαιότερα κυκλαδικά πρότυπα, φαίνεται ότι μας φέρει είς τό τέλος τοΰ αίώνος. Τά σώ
ματα τών ίππων εύρίσκονται (Πίν. 103) είς τήν αυτήν γραμμήν μέ τά νεώτερα δείγμα
τα τών ίππων τών κυκλαδικών ή καλύτερον τών λεγομένων μηλιακών άμφορέων καί είς 
μικράν άπόστασιν άπό αυτούς τής οίνοχόης Chigi375, ώστε νά πλησιάζουν πρός τούς 
αύτούς χρόνους. Ότι έν σχέσει μέ τάς μορφάς τοΰ λαιμοΰ διατηροΰν εν είδος καθυστε- 
ρήσεως είναι εύκολονόητον, δεδομένου ότι διά τήν μόνιμον καί τυπικήν αύτήν παρά- 
στασιν τοϋ ώμου, ή όποια χρησιμοποιείται καί παλαιότερον ό τεχνίτης δέχεται τά πα
λαιότερα πρότυπα, τά όποια καί ώς τύποι (μήτραι) ήσαν είς τό ένεργητικόν τοϋ έργα- 
στηρίου, περιοριζόμενος είς τήν συμπλήρωσιν λεπτομερειακών στοιχείων ή παραπλη-

κρατοϋσα, Payne, NC. σελ. 57, 281. Perachora I, σελ. 199 (625-600), έπίσης Cook, BSA 35 (1934-5) 
σελ. 201, Weinberg, Corinth 7,1, σελ. 55, G. Richter, Kouroi σελ. 60 σημ. 54. Vallet-Villard, BCH 82 
(1958) I, σελ. 26. ’Ολίγον χαμηλότερον τοποθετείται (620/15-590) άπό τόν Hopper, BSA 44 (1949) 
σελ. 180 πρβλ. έπίσης Langlotz, Gnomon 10 (1934) σελ. 421. Matz, Gnomon 1937 σελ. 406 καί 
Matz, G. gr. Kunst σελ. 247 “Ihre friihstufe entspricht dem attischen Nettosbilde”. Πρβλ. έπίσης Ho- 
mann-Wedeking, Arch. Vasenorn. σελ. 40 σημ. 1. Dunbabin, BSA 45 (1950) σελ. 195 σημ. 6.
K. Schefold, Gr. Plastik I, σελ. 63. Σ. Καρούζου, ’Αγγεία Άναγυροϋντος σελ. 120 κ.έ.

371. Langlotz, Anlike, 1932 σελ. 177 πίν. 19. Matz, Geschichte gr. Κ. I σελ. 180 πίν. 92’ πρβλ. καί 
Jenkins, Daedalica σελ. 36 καί τό άνάλογον δείγμα άπό τήν Περαχώρα JHS, 52, σελ. 242 τό όποιον 
χρονολογείται μάλλον πολύ ύψηλά.

372. Διά τήν χρονολόγησιν τής λακωνικής κεραμεικής, ή όποια κερδίζει σταθερά πλαίσια μόνον 
διά τής συγκρίσεως μέ τά κορινθιακά παραδείγματα πρβλ. Droop, .THS, 1910 σελ. 10 κ.έ. Orthia σελ. 
112-113. Lane, BSA 34 (1933-4) σελ. 99 κ.έ. Homann-Wedeking, Archaische Vasenorn. σελ. 69. 
Shefton, BSA 1954 σελ. 201 κ.έ. Cook, Greek Painted Pottery σελ. 91 κ.έ. Ό Cook σύμφωνων μέ 
τόν Lane δίδει: Λακωνική I, 700-630, Λακών. II, 630-590, Λακών. III, 590-550, Λακών. IV, 550-525 
διά τάς έποχάς τής άρχαϊκής σπαρτιατικής κεραμεικής. Διά τήν χρονολόγησιν μέ βάσιν τά εύρή- 
ματα τής Όρθιας, πρβλ. καί J. Boardman, Artemis Orthia and Chronology, BSA 58 σελ. 1-7 (άνατύ- 
που).

373. AE 1955 σελ. 92-3 είκ. 1-2. Tod-Wace, Catalogue σελ. 132 άριθ. 1. Picard, Manuel I σελ. 455 
είκ. 131.

374. G. Richter, Archaic Greek Art σελ. 8 είκ. 8 καί Handbook of Greek Art σελ. 221 είκ. 327.
375. Πρβλ. καί εικόνα Arias-Hirmer, Tausend Jahre πίν. 17. Ή χρονολόγησις τής οίνοχόης Chi

gi τίθεται άπό τόν Matz, G.gr.K.I, σελ. 233 είς τό 630 π.Χ. Πρβλ. έπίσης Pfuhl, Malerei 59, Buschor, 
Griechische Vasenmalerei σελ. 56 κ.έ.
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ρωματικών προσθηκών. "Ολα τά ουσιώδη χαρακτηριστικά τών παραστάσεων, δπως καί 
τό σχήμα τοϋ άγγείου μάς φέρουν είς τό τέλος τοϋ 7ου αίώνος ή τήν άρχήν τοϋ 6ου μέ δρια 
πρός τά άνω καί κάτω τό 610 καί τό 590. ’Ανήκει έπομένως είς τήν μεγάλην έποχήν 
δχι μόνον τοϋ λακωνικοϋ άλλά καί τών άλλων έργαστηρίων, είς τούς χρόνους τοϋ άμ- 
φορέως τοϋ Νέσσου376 είς τήν περίοδον τής τελικής καί όριστικής ύπερβάσεως τών εί- 
κονογραφικών προτύπων τοϋ άνατολίζοντος ρυθμοΰ, κατά τήν όποιαν συνοψίζονται 
αί κατακτήσεις τοϋ παρελθόντος καί διαφαίνονται τά πρόσωπα τοϋ μέλλοντος. Είς τό 
σύνολον είναι άπαραγνώριστος ή ύπέρβασις τοϋ φυτικοϋ καί άνοργάνου διακοσμητι- 
σμοϋ καί τής κυριαρχίας τών ζωικών ή φανταστικών θεμάτων καί ή έπικράτησις τής 
άνθρωπίνης μορφής, είς μίαν όργανικήν καί δυναμικήν συγκρότησιν. Τά αυτά χαρακτη
ριστικά έχομεν τήν έποχήν αυτήν καί είς τήν λακωνικήν άγγειογραφίαν διά τών όποιων 
διακρίνεται ή μετάβασις άπό τής Λακωνικής II είς τήν III περίοδον, παρά τό γεγονός 
δτι είς αύτήν δέν είναι τόσον σαφή καί διατηρείται περισσότερον ή τάσις τοϋ φυτικοϋ 
διακοσμητισμοϋ.

Μέ άφετηρίαν τήν τοποθέτησιν τοϋ άμφορέως τών κυνηγών είς τό τέλος τοϋ 7ου 
αίώνος έχομεν μίαν δυνατότητα νά προχωρήσωμεν είς τήν χρονολόγησιν καί τών άλ
λων άμφορέων, τών όποιων διασφζονται όλιγώτερα στοιχεία, τόσον τοϋ σχήματος, δ- 
σον καί τής κοσμήσεως. ’Από τής πλευράς αύτής, ό άμφορεύς τοϋ Θεάτρου, τοϋ όποιου 
έχομεν έκτος τών λαβών είς καλήν κατάστασιν τό σώμα τοϋ άγγείου καί τήν κόσμησιν, 
μέ τό νά έπιτρέπη πολλάς παραλλήλους συγκρίσεις είναι εύκολώτερον νά τοποθετηθή. 
Ό άνόργανος τρόπος συγκροτήσεως τοϋ λαιμοϋ ή διαφορά τών άναλογιών τών διαφόρων 
τμημάτων του καί περισσότερον τά παραστατικά στοιχεία τής ζώνης τοϋ ώμου άποδει- 
κνύουν χωρίς δυσκολίαν, νομίζω, δτι είς αύτόν έχομεν ένα καταφανώς παλαιότερον 
στάδιον. Τά σώματα τών ίππων μέ τήν κάποιαν ξηρότητα, τό μικρότερον μήκος των, 
ή μή διαφοροποίησις τής ουράς τών δύο ζφων, ή μεγαλυτέρα άκινησία τών ποδών νο
μίζω δτι μάς φέρουν πρός τήν κατεύθυνσιν αύτήν. Παρά τό γεγονός δτι καί οί ίπποι 
τοϋ άμφορέως τών κυνηγών εύρίσκονται είς τήν ιδίαν γραμμήν είναι καταφανές, 
δτι έπονται καί δέν προηγοΰνται, οΰτε είναι έντελώς σύγχρονοι αύτών τοϋ Θεά
τρου. ’Ανάλογα στοιχεία έχομεν καί είς τον ήνιοχοΰντα καί τόν πεζόν πολεμιστήν 
καί διακρίνονται έπίσης είς τόν διάφορον τρόπον μέ τόν όποιον φέρεται έπί τών 
ώμων ή χλαμύς καί είς τήν έπικράτησιν τών περισσότερον πλουσίων χαρακτηρι
στικών τών προσώπων, είς τόν άμφορέα τών κυνηγών. Είναι πάντως άναμφίβολον 
δτι είς τό σύνολόν της, ή παράστασις τοϋ ώμου, τοϋ άμφορέως τών κυνηγών, άποτελεΐ 
συνέχισιν καί έλαφράν έξέλιξιν αύτής τοϋ άμφορέως τοϋ Θεάτρου, μέ όλίγας λεπτο- 
μερειακάς βελτιώσεις τοϋ άρχικοΰ τύπου. Ό άμφορεύς τοϋ Θεάτρου έπομένως πρέπει 
νά άνέρχεται μίαν ή δύο δεκαετίας ύψηλότερον αύτοϋ τών κυνηγών καί νά άνήκη είς 
τήν άρχήν τοϋ τελευταίου τετάρτου τοϋ 7ου αίώνος, άν αύτός τών κυνηγών έχη τήν θέ- 
σιν είς τό τέλος του. "Ισως είς τήν ίδιαν έποχήν πρέπει νά τοποθετηθή καί τό μικρόν 
τεμάχιον άριθμ. XVI (Π ί ν. 86β) μέ τάς όπλάς τών ίππων καί τό μαιανδροειδές κόσμημα, 
τό όποιον κατ’ άνάλογον τρόπον εύρίσκεται καί είς τόν άμφορέα τοϋ Θεάτρου. Μετα
ξύ τών δύο αυτών άμφορέων, δσον δύναται νά κριθή άπό τά σφζόμενα έλάχιστα τεμάχια

376. Διά τήν έποχήν τοΟ άμφορέως τοΟ Νέσσου πρβλ. τώρα Σ. Καρούζου, Άγγ. Άναγ. 123 κ.έ., έπί
σης Matz, G.gr.K. I, σελ. 329 καί σελ. 117.
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έκ τής ζώνης τοϋ λαιμοϋ μέ τούς βαίνοντας πρός τά δεξιά λέοντας 377 άριθμ. ΠΙ ( Π ί ν. 
82β), τήν πρός τά άριστερά βαίνουσαν σφίγγα 378 άριθ. II (Π ί ν. 82α) καί τόν πτερωτόν 
ίππον379 άριθ. IV (Π ί ν. 83α). Παρά τό γεγονός δτι έξαρτώνται άπό παλαιότερα πρότυ
πα έπίσης κυκλαδικά, καί παρά τό γεγονός ότι τό πτερόν τής σφιγγός εύρίσκεται είς 
τά έλεφαντοστα τής Όρθιας380 τά άνήκοντα είς παλαιοτέρους χρόνους, ό σχηματισμός 
τών σωμάτων δέν έπιτρέπει τήν τοποθέτησίν των είς χρόνους πολύ άπέχοντας τοϋ άμ- 
φορέως τοϋ Θεάτρου. Ό σχηματισμός τής κόμης είς τήν σφίγγα εύρίσκεται καί εις 
άλλα λακωνικά έργα καί ό έξερχόμενος έκ τής στεφάνης λεπτός βλαστός μέ τήν είς 
άνθέμιον κατάληξιν είναι έπίσης συνήθης είς τήν λακωνικήν άγγειογραφίαν καί τά 
έλεφαντοστα381.

Ένφ όμως ό άμφορεύς τοϋ Θεάτρου άνέρχεται πέραν τών χρόνων αυτοϋ τών κυνηγών, 
τό μέγα τεμάχιον τοϋ Ηρώου, άριθμ. IX ( Π ί ν. 84), κατέρχεται άναμφιβόλως χαμηλό
τερου αύτοϋ. Τοϋτο διακρίνεται τόσον είς τά στοιχεία τοϋ σχήματος πού διασφζονται 
όσον καί είς τήν κόσμησιν τοϋ λαιμοϋ καί είς τήν νέαν διαμόρφωσιν τοϋ θέματος 
τών άρμάτων τής ζώνης τοϋ λαιμοϋ. ’Ανήκει σαφέστατα είς τόν 6ον αίώνα καί άσφα-

377. Τά παραδείγματα τής ζφοφόρου μέ λέοντας δέν απουσιάζουν άπό τήν έργασίαν τών άγγειο- 
γράφων όλων τών έργαστηρίων. 'Ομοιότητα έχουν οί λέοντες τού άμφορέως τής Σπάρτης μέ αυτούς 
τής κορινθιακής οίνοχόης τοΟ Μονάχου, Miinchener Vasensammlung I σελ. 16 εΐκ. 24. Buschor, Gr. 
Vasenmalerei σελ. 56 εΐκ. 39. Παραστάσεις λεόντων δέν έλλείπουν καί έκ τής λακωνικής άγγειο- 
γραφίας Orthia σελ. 86 εΐκ. 58 α, σελ. 97 εΐκ. 67α, όπως καί άπό τάς παραστάσεις τών έλεφαντοστών 
πίν. 111, πίν. 114, 3 καί τών μολυβδίνων είδωλίων πίν. 143, 7, πίν. 144, 6-9.

378. Ή λακωνική κεραμεική βρίθει κυριολεκτικώς σφιγγών καί Ισως τό αύτό δύναται νά λεχθή 
καί διά τά έλεφαντοστά καί τά μολύβδινα είδώλια. Ή σφίγξ κατά τό ευθύ πτερόν εύρίσκεται πλησίον 
τών ροδιακών παραδειγμάτων τού καμειραϊκού καί ύποκαμειραϊκοΰ ρυθμού πρβλ. X. Καρδαρά, Ροδια- 
κή ’Αγγειογραφία σελ. 190 είκ. 162, έπίσης διά τόν κλάδον είς τήν κεφαλήν σελ. 35 είκ. 6 παράστα- 
σιν τού άνατολίζοντος ροδιακοΰ ρυθμού, όπου παρουσιάζεται άκόμη άνεξέλικτος. Διά τούς διαφόρους 
τύπους πρβλ. έ.ά. σελ. 263 είκ. 239-249. Περί τής σφιγγός γενικώς πρβλ. Ν. Βερδελής, BCH 75 
(1951) σελ. 18 κ.έ. ’Επίσης Dessenne, Sphinx, διά πρωτοαττικά παραδείγματα Σ. Καρούζου, ’Αγγεία Ά- 
ναγυρούντος σελ. 96-98. Σφίγγας έπί άγγείων μέ άνάγλυφον κόσμησιν Schafer, Studien σελ. 31 κ.έ. 38. 
44.54.79. Είς τήν λακωνικήν άγγειογραφίαν τού 7ου αίώνος είναι όλίγαι πρβλ. καί Lane, BSA 34 
(1933-4) σελ. 172 σημ. 4 καί πίν. 28 δ, ένώ είναι πλήθος μεταξύ τών μολυβδίνων είδωλίων Orthia πίν. 
184, πίν. 187, όπως καί είς άλλα όλικά καί πολλαπλασιάζονται τόν 6ον αίώνα. Πρβλ. Orthia πίν. 8 
άγγειογραφία Λακαίνης, είς άγγειογραφίας έπίσης Orthia σελ. 87 είκ. 59 f.k., σελ. 90 είκ. 61Α πίν. 
39, 3-4 πήλινα άνάγλυφα πίν. 70 χάραγμα μαλακού λίθου πίν. 73 όλόγλυφος σφίγξ έκ μαλακού λίθου, 
πίν. 93, 3 έπί έλεφαντοστού, έπίσης πίν. 96, 1 μέ κλαδίσκον είς τήν στεφάνην καί άνάλογον σχημα
τισμόν της, πίν. 106, 2’ έπίσης έπί έλεφαντοστού πίν. 126, 2, πίν. 127, πίν. 128, 2, πίν. ;169, 4, πίν. 
176, 5, 177" έπίσης έλεφαντοστά καί πίν. 153, 2.

379. Καί ό πτερωτός ίππος δέν άπουσιάζει άπό τήν λακωνικήν τέχνην’ διά τήν άγγειογραφίαν πρβλ. 
Lane, BSA 34 (1933-4) σελ. 172 σημ. 12 καί 41 δ, ΑΑ 1923-24, σελ. 80 είκ. 18, 19’ έπί έλεφαντοστών 
τούς πτερωτούς ίππους άρματος Orthia πίν. 116, 1 καί 3 διά τών όποιων έρχονται είς τήν μνήμην 
μας οί πτερωτοί ίπποι τού άρματος τού μηλιακοΰ άγγείου μέ τόν ’Απόλλωνα. Πτερωτός ίππος έπί
σης έπί έλεφαντοστού πίν. 126, 3.

380. Τό εύθύ πτερόν εύρίσκεται ήδη είς τάς πρωίμους παραστάσεις τής Ποτνίας Θηρών είς τήν 
Σπάρτην καί συνδέεται μέ άνατολικάς έπιδράσεις πρβλ. Orthia πίν. 91, 1, 92, 2, 93, 2 άνατολικού 
τύπου είναι καί τό πτερόν τής σφιγγός πίν. 97, 1.

381. Orthia πίν. 43, 1 κόμη, κλαδίσκος σελ. 87, είκ. 59 F, σελ. 92 είκ. 63, πίν. 97, 1 καί μέ άλ
λην διαμόρφωσιν είς τήν σφίγγα τής κύλικος τής Νέας 'Υόρκης, BSA 34 (1933-4) πίν. 45α πρβλ. 
καί πίν. 44α καί γ.
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λώς ή θέσις του είναι περί τό τέλος τοΟ πρώτου τετάρτου. Αί σχέσεις του πρός τάς άνα- 
λόγους σκηνάς συγκρούσεων πολεμιστών τής κορινθιακής άγγειογραφίας εις τήν ζώ
νην τού λαιμού καί ή υίοθέτησις άντί τού παλαιού θέματος τού άκολουθοΰντος τό άρ
μα πολεμιστοΰ, τού ευρισκομένου καί είς τά κυκλαδικά παραδείγματα382, άλλά έπικρα- 
τοΰντος είς τήν κορινθιακήν τέχνην άνερχομένου είς τό άρμα, τού όποιου λαμπρόν 
δείγμα μας δίδει ό κρατήρ τού Άμφιαράου383, είναι χαρακτηριστικοί. Μεταξύ των έρ
γων τής λακωνικής άγγειογραφίας έχει τήν θέσιν του πλησίον τού ζωγράφου τού Άρ- 
κεσιλάου καί αύτοΰ τού κυνηγίου384 καί συνδέεται διά τήν παράστασιν τής ζώνης τού 
λαιμού μέ τήν ιδίαν σκηνήν τής λακωνικής υδρίας τής Ρόδου385. Μάλιστα, άν συγκρί- 
νη κανείς τάς δύο παραστάσεις, είναι καταφανές ότι ό άγγειογράφος φαίνεται νά έπη- 
ρεάζεται άπό τόν άγγειοπλάστην, άν δέν πρόκειται περί τού ίδίου έργαστηρίου, διότι 
ή έπέκτασις τού θέματος είς τήν ύδρίαν προέρχεται άπό προσθήκας είς τήν σκηνήν τού 
άμφορέως. Πλησίον τού άμφορέως τού Ηρώου εύρίσκεται ή θέσις καί τών τεμαχίων 
άριθμ. X καί XI (Πίν. 85β) τού τεμαχίου τής Δρέσδης 386, άριθμ.XIV (Πί ν. 89α) καί 
τών προερχομένων έπίσης έκ τού Ηρώου 387 τεμαχίων, άριθ. XIII, τά όποια καί θεματικώς 
συνάπτονται μέ τήν παράστασιν τής ζώνης τού ώμου τού μεγάλου τεμαχίου, όπως καί τό 
μικρόν τεμάχιον άριθμ. VIII μέ παράστασιν κυνηγίου άσφαλώς (Πίν. 83γ), έκτήςάκρο- 
πόλεως τής Σπάρτης 388. ’Ολίγον χαμηλότερον καί ίσως περί τά μέσα τού αίώνος πρέπει 
νά τοποθετηθούν τά δύο άνήκοντα είς τόν αυτόν άμφορέα τεμάχια άριθ. XV (Πίν. 85γ), 
όπως καί τό τεμάχιον έκ τής ζώνης τού λαιμού μέ παράστασιν πιθανώτατα κυνηγού 
φέροντος άνηρτημένον είς τόν ώμον λαγόν, άριθ. XII (Πίν. 85α), καί ίσως τό τεμάχιον 
χειλώματος μέ τήν προχωρημένην φυτικήν διακόσμησιν, άριθ. XIX (Πίν. 87γ) καί 
τά άναλόγου χαρακτήρος τεμάχια βάσεων, άριθ. XX (Πίν. 87β). Είς τά διατηρού
μενα έκ τού λαιμού τμήματα τών άμφορέων αυτών διακρίνεται μία τάσις πρός τό μνη
μειακόν, όπως καί τήν έντασιν τής πλαστικής έντυπώσεως, άλλά καί μία ταυτόχρονος 
διάσπασις τής ένότητος τών χαρακτηριστικών καί μία άποσύνθεσις τών μορφικών 
στοιχείων, όπως φαίνεται άπό τό τεμάχιον XV. Ή έπιστροφή είς τόν φυτικόν διακο- 
σμητισμόν ό όποιος είναι χαρακτηριστικός είς τό τεμάχιον τού χειλώματος άριθ. XIX, 
είναι μία άκόμη άπόδειξις. Άξιοσημείωτον είναι άπό τής πλευράς αύτής τό γεγονός, 
ότι τό έργαστήριον άρχίζει μέ άφηρημένον γραμμικόν διακοσμητισμόν είς τήν ζώνην 
τού λαιμού είς τόν άμφορέα τού Θεάτρου καί έπιστρέφει είς ένα έξεζητημένον φυτι

382. Είς τόν μηλιακόν άμφορέα του Ήρακλέους, Matz, G. gr, Κ. I πίν. 173 καί 173α, Richter, 
Archaic Greek Art είκ. 50.

383. Buschor, Gr. Vasenmalerei σελ. 93 είκ. 67. E. Pfuhl-Beazley, Masterpieces of Greek Drawing 
and Painting πίν. 9 είκ. 14.

384. Διά τά έργαστήρια καί τούς ζωγράφους τής λακωνικής κεραμεικής πρβλ. Lane, BSA 34 (1933-4) 
σελ. 131 κ.έ. καί Shefton, Three Laconian Painters BSA 44 (1954) σελ. 201 κ.έ.

385. Clara Rhodos VIII, πίν. 4 πρβλ. καί Homann-Wedeking, Arch. Vasenorn. σελ. 69. Διά τό θέμα 
αυτό καί Lane, BSA 34 (1933-34) σελ. 159 τό όποιον τετράκις συναντάται είς τήν άγγειογραφίαν. 
Πρβλ. Orthia πίν. 8.

386. Jdl 13 (1898) σελ. 139 είκ. 50 καί A. Hagemann, Griechische Panzerung 1919, σελ. 131 είκ. 145.
387. Πρβλ. καί Orthia πίν. 12.
388. ’Ενδιαφέρον είναι νά σημειωθή ότι έκ διαφόρου άφετηρίας ό Lane, BSA 34 (1933-4) σελ. 143, 

είχε προτείνει διά τά τεμάχια τού Ηρώου Orthia πίν. 12-14, όπως καί αυτού τής Δρέσδης, τήν συσχέτι- 
σιν μέ τόν ζωγράφον τού κυνηγίου καί έπομένως τήν ιδίαν περίοδον ή όποια προτείνεται καί έδώ.
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κόν τοιοϋτόν εις τά τελευταία γνωστά μας παραδείγματα. Μέ αυτά φαίνεται δτι τελειώ
νει ή δραστηριότης τοϋ λακωνικού άγγειοπλαστικοϋ έργαστηρίου καί είναι χαρακτη
ριστικόν δτι τοϋτο συμβαίνει περί τά μέσα τοϋ 6ου αίώνος. Διότι μετά τά μέσα τοϋ 6ου 
αίώνος έχομεν μίαν γενικήν άναστολήν τής άναπτύξεως τής λακωνικής κεραμεικής389 
ή τουλάχιστον μίαν χαρακτηριστικήν πτώσιν τής ποιότητος τής παραγωγής της καί 
παραλλήλως μίαν διακοπήν τής έξαγωγής των προϊόντων της390. ’Αλλά ίσως ή διακο
πή τής παραγωγής τοϋ λακωνικοΰ άγγειοπλαστικοϋ έργαστηρίου, είδικώς εις τούς μετ’ 
άναγλύφου διακοσμήσεως άμφορεϊς, οί όποιοι ως έλέχθη είχον μίαν Ιδιαιτέραν ταφι- 
κήν χρησιμοποίησιν προοριζόμενοι μόνον διά τήν έσωτερικήν άγοράν, συνδέεται καί 
μέ τά περιοριστικά διά τήν κόσμησιν των τάφων μέτρα τά άποδιδόμενα εϊς τήν λεγο- 
μένην Λυκούργειον Νομοθεσίαν. Διότι παρά τό γεγονός, δτι διακρίνεται εις τήν ίδιαν 
τήν σειράν των άμφορέων μία χαρακτηριστική αύτοεξάντλησις των μορφικών δυνατο
τήτων αί όποΐαι ήσαν δυναταϊ είς τά άγγεΐα αύτά, ή άπουσία έστω καί περιορισμένων 
καί δευτέρας κατηγορίας δειγμάτων ή καί έπαναλήψεων είς τούς μεταγενεστέρους, 
μετά τά μέσα τοϋ 6ου αίώνος χρόνους, χωρίς καί ισχυρούς εξωτερικούς λόγους δέν εί
ναι νοητή. Καί οί εξωτερικοί αύτοί λόγοι δέν μπορεί παρά νά συνδέονται μέ τάς σχε- 
τικάς μέ τάς ταφάς καί τούς τάφους συνήθειας. Τό έρώτημα τό όποιον τίθεται είναι, μή
πως ή διακοπή τής παραγωγής άμφορέων, προοριζομένων διά τήν κόσμησιν τών 
σπαρτιατικών τάφων, έξηγεϊται μέ τά παραδιδόμενα ύπό τοϋ Πλουτάρχου περί ταφικών 
απαγορεύσεων καί είδικώς (Πλουτ. Λυκ. 27) συνθάπτειν ούδέν εϊασεν καί τάς εϊδήσεις 
τοϋ’Αριστοτέλους (Ήρακλείδης Άπ. 2 FHG, II, 210) ευτελείς δέ ταφαι καί ΐσαι πάσιν 
εΐσί. Διότι ή διαπίστωσις τής περί τά μέσα τοϋ 6ου αίώνος άναστολής τής δράστηριό- 
τητος τοϋ άγγειοπλαστικοϋ έργαστηρίου μέ τήν είδικευμένην παραγωγήν παρέχει 
έν βασικόν καί άπό πολλάς απόψεις καθοριστικόν στοιχεΐον διά τήν έποχήν τής κω- 
δικοποιήσεως τών θεσμών τής λεγομένης Λυκουργείου Νομοθεσίας, τήν όποιαν φέ
ρει είς τούς χρόνους τής Εφορείας τοϋ Χίλωνος391. Μάλιστα τό γεγονός τό όποιον 
διεπιστώθη έκ τής μελέτης, δτι δηλαδή οί άμφορεϊς αύτοί έχρησιμοποιοϋντο διά καθα- 
ρώς καί μόνον ταφικήν χρήσιν, είναι αύτό τό όποιον δίδει ιδιαιτέραν άξίαν είς τήν 
συμβολήν τής όμάδος αύτής τών ευρημάτων, διά τήν άντιμετώπισιν τοϋ δλου ζητήμα
τος. ’Ακόμη θά ήδύνατο νά προχωρήση κανείς καί περαιτέρω καί νά έρωτήση μήπως 
καί ή στροφή προς τήν μεταλλοτεχνίαν καί τήν έξειδίκευσιν τής καλλιτεχνικής παρα
γωγής είς ώρισμένους τύπους, ή όποια διαπιστοϋται σαφέστερον άπό τής αύτής περιό
δου, τών μέσων τοϋ 6ου αίώνος, δέν είναι άσχετος προς τοϋτο, άλλά συνδέεται μέ τάς 
αύτάς έσωτερικάς καί έξωτερικάς προϋποθέσεις. Έσωτερικάς διότι άπεδέσμευσε τε- 
χνίτας τοϋ άγγειοπλαστικοϋ έργαστηρίου, οί όποιοι έστράφησαν πρός τήν χαλκοτε- 
χνίαν, έξωτερικάς διότι διετή ρήσε τήν δυνατότητα έξαγωγών καί μάλιστα είς άντικα- 
τάστασιν αύτών τών πήλινων, είς τά όποια ή λακωνική τέχνη εΐχεν ύπερκερασθή άπό 
τήν άττικήν.

Πάντως ή όμάς τών άμφορέων μετ’ άναγλύφου διακοσμήσεως μας δίδει τήν δυνατότητα 
νά γνωρισθώμεν καλύτερον μέ μίαν άπό τάς σπουδαιοτέρας περιόδους τής λακωνικής τέ

389. Πρβλ. Lane, BSA 34 (1933-4) σελ. 150.
390. Πρβλ. πρώτον μέρος, άνωτέρω σελ. 162.
391. Πρβλ. καί πρώτον μέρος, άνωτέρω σελ. 151 σημ. 81.
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χνης, δπως καί γενικώτερον τής έλληνικής ίστορικής πορείας. Διότι μέ τόν άμφορέα τού 
Θεάτρου περί τό 620, τούς άμφορεΐς μέ τά ζφα είς τήν ζώνην τού λαιμού περί τό 610, 
τόν άμφορέα τών κυνηγών περί τό 600, αυτόν τού Ηρώου περί τό 575 καί τά άλλα τε
μάχια περί τά μέσα τού 6ου αίώνος, έχομεν τήν εύκαιρίαν νά πλησιάσωμεν τήν περίο
δον τών σπουδαιοτέρων μεταβολών τής σπαρτιατικής και τής έλληνικής ιστορίας. Εί
ναι ή περίοδος εις τήν άρχήν τής όποίας ή Σπάρτη είναι άκόμη μία άνοικτή είς όλους 
τούς άνέμους πόλις, έλευθέρα είς δλας τάς έπιδράσεις μέ μίαν χαρακτηριστικήν τόλμην 
διά νέας δημιουργικός τομάς, ένώ είς τό τέλος της παρουσιάζεται νά όλοκληρώνη τόν 
μιλιταριστικόν προσανατολισμόν της, ό όποιος θά τήν κάμη πόλιν-στρατόπεδον. Εί
ναι ή ίδια έποχή κατά τήν όποιαν είς τάς ’Αθήνας θά άνακαλυφθή τό μέγα μυστικόν 
τής λύσεως τού δημογραφικοϋ προβλήματος δχι διά τής έξαγωγής τού πληθυσμού, πού 
ήτο ό άποικισμός, άλλά διά τού είδικοΰ προσανατολισμού τής παραγωγής πρός τήν 
ποιότητα δι’ έξαγωγήν.

Διά τού νέου άμφορέως τών κυνηγών ώς καί τών άλλων μετ’ άναγλύφων άμφορέων 
τού λακωνικού έργαστηρίου, γνωρίζομεν καί μίαν άλλην σημαντικήν περιοχήν τής 
σπαρτιατικής καλλιτεχνικής δημιουργίας, έντελώς διάφορον, τής γνωστής έκ τών λί
θινων άναγλύφων, έπιπεδογλυφίας392. Είς αύτήν έπιχειρεΐται ό συνδυασμός τών μορφι
κών προϋποθέσεων μέ τά διακοσμητικά στοιχεία κατά τρόπον ό όποιος θά ήδύνατο 
νά χαρακτηρισθή υποδειγματικός. Ή καθαρώς λακωνική μορφική θέλησις είναι άναμ- 
φισβήτητος είς τήν γενικήν όργάνωσιν τού συνόλου μέ τήν χαρακτηριστικήν τάσιν 
διά σαφήνειαν, λιτότητα, στερεότητα καί τήν κυριαρχίαν τής άνθρωπίνης μορφής. Ό 
λειτουργικός τρόπος διαρθρώσεως τού σχήματος καί ό άξιολογικός τής χρησιμοποι- 
ήσεως τών πρός κόσμησιν έπιφανειών, είναι άπό πάσης πλευράς άξιοσημείωτος.

Ή όρθή άναλογία εις τήν χρήσιν παραστατικών καί διακοσμητικών στοιχείων μέ τήν 
παράλληλον τοποθέτησιν τών δευτέρων είς τάς παραπληρωματικός θέσεις, ή όποια πα
ρουσιάζεται ώλοκληρωμένη είς τόν άμφορέα τών κυνηγών, δίδει σαφέστερον έκφρα- 
στικόν περιεχόμενον είς τό σύνολον. Αί θεματικοί έπιδράσεις έκ τής κορινθιακής καί 
τής κυκλαδικής τέχνης, μέ τήν διατήρησιν μερικών χαρακτηριστικών ίωνισμών, άπο- 
δεικνύουν δχι μόνον τάς γνώσεις ξένων έργων τών τεχνιτών τής Σπάρτης, άλλά καί 
τήν δυνατότητά των νά άφομοιώνουν τά παραλαμβανόμενα στοιχεία καί νά φθάνουν 
είς μίαν νέαν ένότητα. Αί σχέσεις τών τεχνιτών τής Λακωνίας μέ τά ίωνικά καλλιτε
χνικά κέντρα καί γενικώτερον μέ τήν ’Ανατολήν, ή όποια μάς ήτο γνωστή έκ τής άγ- 
γειογραφίας καί τών παντός τύπου ευρημάτων τών λακωνικών ιερών καί κυρίως αύτού 
τής Όρθιας, έπιβεβαιώνεται καί διά τής έργασίας τών μετ’ άναγλύφων άμφορέων. ’Αλ
λά ένώ είς τά έλεφαντοστά είδικώς είναι σαφής ή άνατολική παρουσία ύπό τήν τοπι
κήν διαπραγμάτευσιν, έδώ άποδεικνύεται ή πλήρης ύπέρβασις δλων τών ιδιομορφιών 
της καί ή υποταγή της είς τόν σπαρτιατικόν μορφικόν κανόνα. Ή προοδευτική έπι- 
κράτησις τών καθαρώς σπαρτιατικών χαρακτηριστικών είς τάς μορφάς τών κυνηγών 
καί αύτάς τών πολεμιστών είναι χαρακτηριστική, καί άποδεικνύει τήν δημιουργίαν 
μιάς καθαρώς τοπικής καλλιτεχνικής γλώσσης μέ άπαραγνώριστον Ιδιομορφίαν.

Ή προτίμησις τής άνθρωπίνης μορφής, συνδεομένη μέ τήν πεποίθησιν, δτι τό άνθρώ- 
πινον σώμα είναι ή σαφεστέρα διά τήν τέχνην γλώσσα καί ή καλυτέρα διά τήν παρου-

392. X. Χρήστου, "Αρχαϊκόν Άνάγλυφον Διόσκουρων, ΑΕ 1955 σελ. 96 σημ. 2.
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σίασιν των προβληματισμών της έκφρασις, αποκαλύπτει τό περιεχόμενον των σκοπών 
της. ’Από τής άπόψεως αύτής ή ένότης τοϋ κόσμου τών άμφορέων αυτών μέ τήν συνει
δητήν σύνδεσιν τών θεματικών δεδομένων μέ τόν ταφικόν προορισμόν τών άγγείων 
είναι άξιοθαύμαστος. Διότι έδώ ή άνθρωπίνη μορφή, όχι είς ένα οίονδήποτε μυθολογι
κόν συσχετισμόν, άλλά εις μίαν συγκεκριμένην σκηνήν τής καθημερινής ζωής, έρχε
ται νά όμιλήση διά τόν τάφον καί τόν νεκρόν πλησίον τοϋ όποιου εύρίσκεται μέ πρό- 
θεσιν αύτήν άκριβώς τήν οποίαν έχει ό όμηρικός άοιδός, δηλαδή νά παρουσιάση «κλέα 
άνδρών» 393. Καί δέν περιορίζεται μόνον είς αύτό ό τεχνίτης, άλλά έρχεται νά συνέχιση 
εις τήν ζώνην τοϋ ώμου καί μέ τάς εικόνας τών τελετών περί τόν τάφον καί μετά τά άλ
λα στοιχεία του, ίσως μέ υπαινιγμούς καί διά τήν πέραν τοϋ τάφου έπιβίωσιν. Ή κατα
νομή αυτή τών θεματικών χαρακτηριστικών κατά μίαν αύστηρώς ίεραρχημένην διάτα- 
ξιν, μέ σκοπόν τήν ένότητα καί τήν πληρότητα τοϋ όλου, είναι κάτι τό όποιον δυσκο
λίας άπανταται είς τήν τέχνην άλλων περιοχών κατά τήν περίοδον αυτήν. Αύτός άκρι
βώς ό προσανατολισμός όλων τών στοιχείων τής κοσμήσεως είς μίαν ένότητα σκοποΰ, 
μάς έπιτρέπει νά θέσιομεν τό ερώτημα μήπως άνάλογα στοιχεία, άν καί όχι μέ τήν αύ
τήν συνέπειαν, δέν διαφαίνονται καί είς τά ταφικά άγγεΐα καί άλλων περιοχών.

Ό άμφορεύς τών κυνηγών τής Σπάρτης πάντως, τόσον κατά τό σχήμα όσον καί τόν 
κόσμον του, άποτελεΐ μίαν άπό τάς κορυφάς τής δημιουργίας τοϋ λακωνικοΰ άγγειο- 
πλαστικοϋ έργαστηρίου καί έν άπό τά άριστουργήματα τής έλληνικής τέχνης. Μέ 
τήν λιτήν άλλά καί σαφώς όργανικήν του διάταξιν καί τήν χαρακτηριστικήν σύνθεσιν 
όλων τών άντιθέσεων είς μίαν αύτοδύναμον ένότητα, άποτελεΐ μίαν άπό τάς πλέον εύ- 
τυχεΐς στιγμάς τής δράστη ριότητος τών τεχνιτών του. Άπό τής πλευράς τοϋ κόσμου 
του, δίδει μίαν χαρακτηριστικήν εικόνα τοϋ συνδυασμοϋ άναγκαιότητος καί έλευθερίας. 
Μέ τήν μετάβασιν άπό τήν προσωπικήν Ιστορίαν είς τήν ζώνην τοϋ λαιμοϋ, είς τήν τυ
πικήν σκηνήν, είς αύτήν τοϋ ώμου, καί τά άφηρημένα φυτικά θέματα είς τά άλλα μέρη 
του, έρχεται τρόπον τινά νά συγκεφαλαιώση τάς πεποιθήσεις μιάς έποχής. Μέ τό κα- 
θαρώς άνθρώπινον περιεχόμενον τών παραστάσεών του, τήν καθημερινότητα τών σκη
νών τής ζωής, τήν μοναδικότητα τής συναντήσεως τοϋ θανάτου καί τήν αιωνιότητα 
τών πεποιθήσεων διά τήν υπέρβασίν του, μορφοποιεΐ τάς σχέσεις τοϋ άνθρώπου μέ 
τό γνωστόν καί ύπαινίσσεται τάς έλπίδας του διά τό άγνωστον. Μέ αύτά ό τεχνίτης 
τής Σπάρτης δέν κατώρθωσε μόνον νά όλοκληρώση τάς προθέσεις του, άλλά νά φθάση 
είς μίαν ένότητα μορφής, περιεχομένου καί προορισμοΰ τής δημιουργίας του.

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΘ. ΧΡΗΣΤΟΥ

393. Ιλιάς, IX, 189 πρβλ. καί Όδύσ. 1, 338 έργα άνδρών τε Θεών τε, τά τε κλείουσιν άοιδοι.

Μ
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’Αρχαιολογικόν Μουσεΐον Σπάρτης: ό νέος μετ’ αναγλύφων άμφορεύς τών κυνηγών. Ή φέρουσα τόν
κόσμον κυρία του πλευρά

ΧΡ. ΧΡΗΣΤΟΥ
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'Αρχαιολογικόν Μουσεϊον Σπάρτης: ή δευτερεύουσα καί ακόσμητος πλευρά τοϋ νέου άμφορέως

ΧΡ. ΧΡΗΣΤΟΥ
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ΠΙΝΑΞ 80 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964)

’Αρχαιολογικόν Μουσεΐον Σπάρτης: ή κυρία πλευρά τοϋ άμφορέως τοϋ Θεάτρου

ΧΡ. ΧΡΗΣΤΟΥ
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'Αρχαιολογικόν Μουσεϊον Σπάρτης: ή δεύτερα καί ακόσμητος δψις τοϋ άμφορέως τοΟ Θεάτρου

ΧΡ. ΧΡΗΣΤΟΥ
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ΠΙΝΑΞ 82 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964)

’Αρχαιολογικόν Μουσεϊον Σπάρτης: α. Τεμάχιον άμφορέως μέ βαίνουσαν πρός τά αριστερά σφίγγα. 
Έκ τής ζώνης τοϋ λαιμοϋ, β. Τεμάχιον άμφορέως μέ βαδίζοντας πρός τά δεξιά λέοντας. Έκ τής ζώνης

τοϋ λαιμού

ΧΡ. ΧΡΗΣΤΟΥ
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’Αρχαιολογικόν Μουσεΐον Σπάρτης: α. Τεμάχιον έκ τής ζώνης του λαιμού μέ άνω μέρος πτερωτού 
Ίππου καί μαίανδρον, β. Τεμάχιον έκ ζώνης του ώμου μέ άνάγλυφον έκ τοϋ αύτοϋ τύπου (μήτρας) έκ τής 
όποιας έχει κατασκευασθή καί ή σκηνή τοϋ ώμου τοϋ νέου άμφορέως, γ. Τεμάχιον έκ τής ζώνης τοϋ 

ώμου άμφορέως μέ παράστασιν μάλλον κυνηγίου
ΧΡ. ΧΡΗΣΤΟΥ
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’Αρχαιολογικόν Μουσεϊον Σπάρτης: Τό μέγα τεμάχιον άμφορέως τοΰ 'Ηρώου

ΧΡ. ΧΡΗΣΤΟΥ
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α. "Αρματα καί πολεμισταΐ έκ τοΰ λαιμού τού κρατήρος του Βίξ, β. Τεμάχιον άμφορέως έκ τού κάτω 
μέρους τής ζώνης τού ώμου καί τής κοιλίας

ΧΡ. ΧΡΗΣΤΟΥ
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α. Τό τεμάχιον λακωνικού άμφορέως τοΰ Μουσείου τής Δρέσδης, β. Ή μετόπη τοϋ κυνηγού τοϋ 
Θερμού, γ. Παράστασις τής λακωνικής κύλικος τοΰ Βερολίνου μέ τούς μεταφέροντας νεκρούς συν

τρόφους των, Σπαρτιάτας πολεμιστής

ΧΡ. ΧΡΗΣΤΟΥ
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α. Κυνήγιον κάπρου, έκ τής παραστάσεως τής λακωνικής κύλικος των Παρισίων, 
β. Κυνήγιον κάπρου έκ τής παραστάσεως τής λακωνικής κύλικος τής Λειψίας

ΧΡ. ΧΡΗΣΤΟΥ
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’Αρχαιολογικόν Μουσεΐον Σπάρτης: ό ήνιοχών πολεμιστής καί ό άκολουθών πεζός

ΧΡ. ΧΡΗΣΤΟΥ
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ΠΙΝΑΞ 100 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964)

α. Ό αετός άνωθεν τοϋ ίππου εις τήν παράστασιν τής λακωνικής υδρίας τής Ίαλυσοϋ, β. 'Αετός 
πρό τοΰ ίππου ίππέως τής παραστάσεως λακωνικής κύλικος τοΟ Λονδίνου

ΧΡ. ΧΡΗΣΤΟΥ
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’Αρχαιολογικόν Μουσεΐον Σπάρτης: α. Ή ζώνη τής κοιλίας καί ή βάσις μέ τό γλωσσοειδές κόσμημα 
τοΰ νέου άμφορέως, β. Ή δεξιά λαβή καί τμήμα τής ζώνης του λαιμού

ΧΡ. ΧΡΗΣΤΟΥ
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ΠΙΝΑΞ 102 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964)

α. Ό κυνηγός τής τρίτης όμάδος, β. Ή πηλίνη πινακίς τοϋ Άργους, γ. Πηλίνη πλάξ τής Νέας
'Υόρκης μέ θρήνον

ΧΡ. ΧΡΗΣΤΟΥ
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