
ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 
ΕΠΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

Αί παραστάσεις σκηνών κα'ι προσώπων τού 'Ιπποδρόμου, ένφ αφθο- 
νοΰν κατά την προεικονομαχικήν εποχήν επί των ελεφάντινων ύπατικών διπτύ- 
χων και άλλων έργων τέχνης, είναι αντιθέτους σπανιώταται κατά τούς κυρίως 
βυζαντινούς χρόνους, από τοΰ τέλους δηλαδή τής Εϊκονομαχίας και εντεύθεν. 
Έκ τής περιόδου ταυτης δεν θά ήδυνάμην ν’ αναφέρω άλλο σπουδαιότερον 
παράδειγμα έκτος από τάς πασιγνώστους και πολλάκις δημοσιευθείσας τοιχο
γραφίας, αί όποΐαι κοσμούν τά κλιμακοστάσια τά φέροντα προς τούς γυναι- 
κωνίτας εις τήν 'Αγ. Σοφίαν τού Κιέβου καί έζωγραφήθησαν υπό βυζαντι
νών τεχνιτών περί τό 1037 ’. Εις τάς τοιχογραφίας αύτάς είναι δυνατόν νά 
προσθέσωμεν τώρα καί μερικάς μορφάς επί σειράς θραυσμάτων βυζαντινών 
αγγείων. Τήν έξακρίβωσιν καί τον ταυτισμόν τών μορφών τούτων σκοπόν 
έχει ή παρούσα μικρά μελέτη.

I

Εις πολυαριθμοτάτην σειράν θραυσμάτων βυζαντινών αγγείων άποκει- 
μένων εις Μουσεία καί Συλλογάς τής Ελλάδος καί τού Εξωτερικού, εύρί- 
σκομεν ανδρικήν μορφήν, φέρουσαν πανταχοΰ τό ίδιον σχεδόν ένδυμα καί 
είκονιζομένην πάντοτε τρέχουσαν. Διά τήν μελέτην καί τον ταυτισμόν τής 
μορφής αυτής θά λάβωμεν ως βάσιν τήν εις καλυτέραν σχετικώς κατάστασιν 
διασιρζομένην παράστασιν επί πινακίου εύρεθέντος εις Σπάρτην καί φυλασ
σόμενου εις τό Μουσεΐον τής πόλεως ταυτης (είκ. 1 Α)1 2. Ή μορφή εις τό 
πινάκιον τούτο είκονίζεται τρέχουσα προς δεξιά, ως προς τον θεατήν. Τήν 
άριστεράν τείνει προς τά εμπρός, εις δέ τήν δεξιάν κρατεί μακρόν δόρυ φέρον 
εις τό άκρον προσδεδεμένα τέσσαρα σχοινιά. Τό άνα> μέρος τής κεφαλής 
ελλείπει, άλλα δυνάμεθα, κατ’ ευτυχή συγκυρίαν, νά τό συμπληρώσωμεν μέ 
απόλυτον βεβαιότητα επί τή βάσει ενός θραύσματος τής Συλλογής τής Θεσσα

1 Άπεικονώθησαν πολλάκις. Βλ. π.χ. A. Grabar είς τό περ. Seminarium 
Kondakovianum, 7, 1932, 103 κ.έξ.

2 Εΐκών όχι πολύ ευκρινής παρά R. Dawkins-J. Droop έν B.S.A, 
17, 1910/11, πίν. XVII 43.
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4 Α. Ξυγγοπούλου

λονίκης, όπου εσώθη ή κεφαλή μορφής εντελώς άναλόγου και μικρόν τμήμα 
τής προς τα εμπρός τεινομένης αριστερός (εικ. 1 Α ι)ι.

"Οτι περισσότερον μας ενδιαφέρει ενταύθα είναι ή ενδυμασία τοϋ 
εικονιζομένου άνδρός, ή οποία εύρίσκεται πανομοιότυπος εις τά περισσό
τερα των θραυσμάτων τής άπασχολούσης ημάς σειράς. Ούτος φέρει στε
νόν ένδυμα προσκεκολλημένον εις τό σώμα του, ώστε νά τοϋ έπιτρέπη 
μεγάλην ελευθερίαν κινήσεων, κα'ι άφίνον ακάλυπτα μόνον τά άκρα τών χει- 
ρών. ’Ιδέαν σαφεστέραν τοϋ ενδύματος τούτου μάς δίδει μία ανάλογος είκών 
επί αγγείου εύρεθέντος εις τάς άνασκαφάς τής ’Αγοράς τών ’Αθηνών (εικ. 
1 Β)2. Έπ’ αύτοΰ παρίσταται άνήρ κατ’ ενώπιον στρέφων προς τά δεξιά την 
κεφαλήν, τής οποίας λείπει τό άνω μέρος, και κρατών δι’ άμφοτέρων τών 
χειρών ράβδον άπολήγουσαν εις σφαίραν και εχουσαν περίπου μορφήν ροπά
λου. 'Ολόκληρον τό σώμα και τούτου, πλήν τών άκρων χειρών, καλύπτεται 
υπό στενού ενδύματος μετά ζοόνης. Εις τό μέσον τοϋ στήθους υπάρχει κάθε
τον άνοιγμα κλειόμενον διά κομβίων ή 'ιμάντων. Τό άνοιγμα τοΰτο εις τό 
στήθος ανευρίσκεται και εις άλλα αγγεία τής σειράς τής εδώ εξεταζόμενης, 
περί δύο έκ τών οποίων θά γίνη λόγος κατωτέρω (εικ. 1 Γ, 2 Ε). Ή μελέτη 
τοϋ ενδύματος τής μορφής εις τό άγγεΐον τής ’Αγοράς (εΐκ. 1 Β) μάς πείθει 
δτι τοΰτο ήτο κατά πάσαν πιθανότητα κατεσκευασμένον εκ δέρματος. Τό στε
νόν δμως αυτό δερμάτινον ένδυμα εφερον οί κυνηγοί εις τον 'Ιππόδρομον. 
Περί τούτου ούδεμίαν, νομίζω, άφίνει αμφιβολίαν ή παραβολή τής επί τοϋ 
αγγείου τής ’Αγοράς μορφής προς μίαν άνάλογον επί τοϋ φύλλου ελεφάντι
νου ύπατικοϋ διπτύχου εις τό Μουσεΐον τής Eiverpool, άγωνιζομένην εναν
τίον μεγάλης έλάφου \ Ή μόνη ίσως ύπάρχουσα διαφορά είναι δτι εις τήν 
επί τού διπτύχου μορφήν αί χειρίδες φθάνουν μέχρι τών αγκώνων άφίνου- 
σαι νά φαίνεται τό εσωτερικόν ένδυμα.

Έχομεν λοιπόν μίαν πρώτην ενδειξιν από τό ένδυμα δτι αί μορφαί τής 
όμάδος αυτής είκονίζουν κυνηγούς τοϋ 'Ιπποδρόμου. Προτού προχωρήσωμεν 
εις άλλα στοιχεία τών παραστάσεων αυτών πολύ περισσότερον χαρακτηρι
στικά, είναι ανάγκη νά έξετάσωμεν μίαν ακόμη μορφήν τοϋ ενδύματος, δπως 
παρουσιάζεται επί ενός τεμαχίου αγγείου ευρισκομένου εις τό Μουσεΐον τής 
Άκροπόλεως ’Αθηνών (είκ. 1 Γ) Α Ό εις αυτό είκονιζόμενος άνήρ τρέχει

1 Φωτογραφίαν έδημοσίευσα εις τήν Α.Ε. 1930, σ. 139, είκ. 17.6.
2 ’Ανέκδοτον. Τό ενταύθα παρατιθέμενον σχέδιον έγένετο έκ φωτογραφίας 

εΰγενώς παραχωρηθείσης υπό τής Δος Alison Frantz, τήν οποίαν καί από τής 
θέσεως ταύτης θερμότατα ευχαριστώ.

3 R. Delbriick, Die Consulardiptyclien, Berlin - Leipzig, 1926-1929, 
Λεύκωμα, πίν. 58. Βλ. καί Κείμενον, σ. 52δ κ.έξ. Προχείρως καί παρά Η. 
Peirce-R. Tyler, L’art byzantin I, Paris, 1932, πίν. 86.

4 Φωτογραφίαν τοϋ άνω μέρους έδημοσίευσα εις τήν Α.Ε. 1930, σ. 139, 
εΐκ. 17,5,
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προς αριστερά τείνων τάς χεΐρας προς τά εμπρός. Έπι τής κεφαλής φέρει 
μικρόν κωνοειδή πίλον, εντελώς άνάλογον τοϋ οποίου έχουν πολλαί μορφαί 
τοΰ 'Ιπποδρόμου εις τάς τοιχογραφίας τής 'Αγ. Σοφίας τοϋ Κίεβου \ 'Ολό
κληρον τό σώμα τοϋ άνδρός καλύπτεται καί εδώ από τό ίδιον στενόν ένδυμα, 
τό όποιον έχει επίσης επί τοϋ στήθους τό κάθετον άνοιγμα, όπως και εις τό

Είκ. 1. Α Μουσεΐον Σπάρτης. Α ι Μουσεΐον Θεσσαλονίκης. 
Β ’Αγορά ’Αθηνών. Γ Μουσεΐον Άκροπόλεως.

άγγεΐον τής ’Αγοράς (είκ. 1 Β). Ή διαφορά μόνον είναι ότι τό ένδυμα πλη- 
ροϋται εδώ από μικρά ημικύκλια δίδοντα 1κ πρώτης ό'ψεως την Ιντϋπο^σιν 
ότι τοϋτο είναι αλυσιδωτόν. Είναι αληθές ότι επί ενός ανάγλυφου τοϋ Μου
σείου Torlonia τής Ρώμης, προερχόμενου εκ τοΰ θεάτρου τοϋ Μαρκέλλου, 
είκονίζεται νεαρός κυνηγός τοΰ 'Ιπποδρόμου φονευμένος από τον λέοντα, 
προς τον όποιον έπάλαιε, μέ τό σώμα ολόκληρον καλυπτόμενου από αλυσι
δωτόν ένδυμα πολύ άνάλογον προς τό τής μορφής επί τοΰ θραύσματος τής 
'Ακροπόλεως1 2. Ή άπόστασις όμως μεταξύ τοΰ ρωμαϊκού εκείνου αναγλύφου

1 Grabar, ”Ενθ’ άν. είκ. 4 - 6. ’Ανάλογου μορφής πίλον φέρουσι καί μορ- 
φαί τής όμάδος ταϋτης επί αγγείων εϋρεθε’ντων εις τήν Κόρινθον. Corinth, XI : 
Ch. Morgan, The Byzantine Pottery, Cambridge. Massachusetts, 1942, 
πίν. XLIX, b, e, f.

2 Monumenti dell’Instituto, 1842, πίν. XXXVIII, Προχείρως καί παρά 
Saglio-Dare m berg, Dictionnaire des antiquites grecques et romaines, 
V, σ. 702, είκ. 7371.
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6 Α. Ξυγγοπούλου

και τοΰ εξεταζόμενου αγγείου είναι τόσον μεγάλη, ώστε θά ήτο πολύ δύσκο- 
λον να παραδεχθή τις δτι και εις τό απασχολούν ή μας άγγεΐον πρόκειται 
πράγματι περί αλυσιδωτού ενδύματος. Πιθανώτερον ίσως θά ήτο να έρμη- 
νεύση τις τα ημικύκλια ταΰτα ώς τάς τρίχας δοράς, από την οποίαν ήτο 
κατεσκευασμένον τό ένδυμα. Κάτι δέ παρόμοιον ήθελεν ίσως νά παραστήση

Είκ. 2.
Λ, Ε, II Μουβεΐον Θηβών. Ζ Μουσεΐον κοσμητικών τεχνών ’Αθηνών (έκ Θηβών).

καί 6 τεχνίτης τοΰ έκ Θηβών θραύσματος τού αγγείου τού άποκειμένου είς 
τό Μουσεΐον Κοσμητικών Τεχνών τών ’Αθηνών, επί τού οποίου τό ένδυμα 
δηλούται διά παραλλήλων άμελώς χαραγμένων γραμμών (είκ. 4 I).

Άλλ’ ας έλθωμεν τώρα είς τά αντικείμενα, τά όποια συνήθως παρί- 
στανται κρατοΰσαι αί· επί τών αγγείων τής όμάδος ταύτης μορφαί.

Τό δόρυ με τά προσδεδεμένα σχοινιά, τό όποιον κρατεί ό τρέχων άνήρ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:30:02 EEST - 3.236.241.27



Πρόσωπα τοΰ ‘Ιπποδρόμου επί βυζαντινών αγγείων 7

επί τοΰ αγγείου της Σπάρτης (είκ. 1 Α), θά ήδΰνατο εκ πρώτης δψεως νά 
εκληφθή ως σημαία. Τοϋτο δμως άποδεικνΰεται δχι πιθανόν από εν θραύσμα 
τοΰ Μουσείου τοΰ Βερολίνου προερχόμενον εκ Κωνσταντινουπόλεως, οπού 
φαίνεται καθαρά δτι πρόκειται περί σχοινιών προσδεδεμένων εις το άκρον 
τοΰ δόρατος1. Τον σκοπόν τοΰ
οργάνου τούτου δεν είναι εΰκολον 
νά προσδιορίσωμεν. Θά ήδΰνατο 
ίσως, με πάσαν βεβαίως Ιπιφύ- 
λαξιν, νά ύποτεθή δτι τοΰτο εχρη- 
σίμευε προς έξερεθισμόν τών θη
ρίων.

Έκτος δμως τοΰ δόρατος μέ 
τά σχοινιά, εύρίσκομεν καί μορφάς 
τής δμάδος ταΰτης κρατοΰσας καί 
άλλα αντικείμενα. Έπί ενός τεμα
χίου αγγείου τοΰ Μουσείου των 
Θηβών είκονίζεται άνήρ κατά το 
ήμισυ διατηρούμενος, τρέχων προς 
αριστερά καί κρατών εις την χεΐρα 
σχοινίον (είκ. 2 Δ). Εις δύο άλλα 
θραύσματα, εκ τών οποίων τό ευ 
εύρίσκεται είς τό Μουσεΐον Θηβών 
(είκ. 2 Ε), τό δέ ε'τερον προέρχε
ται επίσης εκ Θηβών καί άπόκευ- 
ται είς τό Μουσεΐον Κοσμητικών 
Τεχνών τών ’Αθηνών (είκ. 2 Ζ)1 2 3, 
ή μορφή, ή οποία είκονίζεται πανο- 
μοιοτύποις τρέχουσα προς αριστε
ρά, έχει τό σχοινίον δεδεμένον περί 
την δσφύν. Τέλος εις άλλο θραύ
σμα τοΰ Μουσείου τών Θηβών ή 
μορφή, τής οποίας σώζεται τό άνω μόνον σώμα, 
άριστεράν τό σχοινίον, έτοιμη

Είκ. 3. Κυνηγοί τοΰ ‘Ιπποδρόμου έπί ύπατι- 
κών διπτύχων : 1 Μουσεΐον Λούβρου, 2 Μου- 
σεϊον Ζυρίχης, 3 Μουσεΐον Cluny Ιίαρι- 
σίων, 4 Cabinet des Medailles ΙΙαρισίων.

κρατεί εις την υψωμενην 
νά τό ρίψη (είκ. 2 Η). Μορφάς κρατούσας 

τοιοΰτον σχοινίον εύρίσκομεν είς σκηνάς τοΰ ‘Ιπποδρόμου είκονιζομένας έπί

1 Ο. Wulff, Beschreibung der Bildwerke der cliristlichen Epocbeu : II, 
Mitelalterliche Bildwerke, Berlin, 1911, πίν. XXI, 2065.

2 Τήν Διευθύντριαν τοΰ Μουσείου Κοσμητικών Τεχνών Δδα ’Άνναν Άποστο- 
λάκι θέλω καί εντεύθεν νά ευχαριστήσω θερμώς διά τήν προθυμίαν της νά μοϋ
επιτρέψη τήν μελέτην τών είς τό Μουσεΐον τοΰτο φυλασσόμενων βυζαντινών αγγείων.
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Α. Ξυγγοπούλου

τών ελεφάντινων ύπατικών διπτύχων, όπου αΰται κρατοΰσι τοιοΰτον σχοι- 
νίον (εικ. 3) *.

Την ερμηνείαν τοϋ σχοινιού εις τά ΰπατικά δίπτυχα έδωκεν ήδη ό 
Delbriick, άποδείξας οτι τοϋτο δεν είναι άλλο από τον ριπτόμενον βρόχον 
(lasso), μέ τον όποιον οί κυνηγοί τοϋ 'Ιπποδρόμου συνελάμβανον τά θηρία2.

Εικ. 4. Θ Μουσεΐον Θηβών. I Μουσεΐον κοσμητικών τεχνών ’Αθηνών (έκ Θηβών).

’Αληθώς την ερμηνείαν αυτήν καθιστά απολύτως βεβαίαν ή επί ενός ύπατι- 
κοϋ διπτΰχου τοϋ Λοΰβρου παράστασις κυνηγοϋ κρατοϋντος σχοινίον και 
ετοιμαζόμενου νά δέσμευση την κατ’ αϋτοΰ επιτεθεμένην άρκτον (είκ. 3. 1)".

Ό ασφαλής προσδιορισμός τής χρήσεως τοϋ σχοινιού, τό όποιον είτε 
κρατοϋσιν εις τήν χεϊρα είτε έχουν προσδεδεμένον περί τήν όσφϋν πολλαί 
εκ των μορφών τής άπασχολοΰσης ημάς σειράς τών αγγείων, προστιθέμενος 
εις τάς άλλας ανωτέρω γενομένας διαπιστώσεις, οϋδεμίαν, νομίζω, άφίνει 
αμφιβολίαν, δτι at τρέχουσαι αΰται μορφαί είκονίζουν πράγματι κυνηγούς 
τοϋ 'Ιπποδρόμου.

Εις τάς παρατεθείσας τέλος ενδείξεις είναι δυνατόν νά προστεθή καί 
μία ακόμη. Εις έν θραϋσμα τοϋ Μουσείου Θηβών, εις τό όποιον διεσώθη 
μόνον ή κρατοϋσα τό δόρυ αριστερά καί ό αριστερός πούς τής προς δεξιά 1

1 Δίπτυχα τοϋ Άρεοβίνδου εις τό Μουσεΐον τής Ζυρίχης καί εις τό Μουσεΐον 
Cluny τών Παρισίων: Delbriick, ’Ένθ’ άν. Λεύκωμα, πίν. 9. ’Επίσης και 
παρά Peirce-Tyler, ’Ένθ’ άν. II, πίν. 10. Δίπτυχον τοΰ ’Αναστασίου ε’ις τό 
Cabinet des Medailles τών Παρισίων: Delbruck, ”Ενί>·’ άν. πίν. 21. Peirce- 
Tyler, ’Ένθ’ άν. II, πίν. 30.

s Delbriick, Ένθ·’ άν. Κείμενον, 111, 113, 132.
8 Del brn.ck, ’Ένθ’ άν. Λεύκβιμα, πίν. 27.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:30:02 EEST - 3.236.241.27



Πρόσωπα τοΰ 'Ιπποδρόμου έπί βυζαντινών αγγείων 9

τρεχοΰσης μορφής, παρίσταται όπισθεν αυτής ισχυρώς σχηματοποιημένος 
φυτικός διάκοσμος (είκ. 4 Θ). Λείψανα ελάχιστα όμοιου φυτικοϋ διακόσμου 
σώζονται επίσης και εις τό πινάκιον τής Σπάρτης (είκ. 1 Α). Εις τό εκ 
Θηβών τέλος πινάκιον τό άποκείμενον εις τό Μουσεϊον Κοσμητικών Τεχνών 
ό'πισθεν τής τρεχούσης μορφής είναι χαραγμένου, με τρόπον αρκετά φυσι
κόν, δένδρον όμοιάζον προς κυπάρισσον (είκ. 4 I). Έκ πρώτης όψεως θά 
ήδύνατό τις να υπόθεση διι τά φυτά ταΰτα έχουν σκοπόν καθαρώς διακο- 
σμητικόν. "Οτι δηλαδή ό τεχνίτης ήθελε δι’ αυτών νά πληρώση τον μένοντα 
κενόν περί την μορφήν χώρον. Νομίζω δμως δτι την έξήγησιν δέον ν’ άνα- 
ζητήσωμεν αλλαχού. Φαίνεται δηλαδή δτι κατά τήν παράσταστν τών κυνη- 
γίων κατεσκευάζετο εις τον στίβον τοΰ 'Ιπποδρόμου τεχνητόν δάσος1. 
Περί τούτου μάς πείθουν τά δένδρα, μεταξύ τών οποίων εϊκονίζονται τά 
κυνήγια εις τάς τοιχογραφίας τής 'Αγ. Σοφίας τοΰ Κιέβου1 2. Τοΰ δάσους 
λοιπόν τούτου υποτυπώδης δήλωσις είναι αναμφιβόλους ό ισχυρώς σχηματο
ποιημένος φυτικός διάκοσμος έπί τών άπασχολούντων ημάς αγγείων.

II

Έκ τών μέχρι τοΰδε έκτεθέντων συνάγεται τό ασφαλές, νομίζω, συμπέ
ρασμα, δτι αί έπί τής έξεταζομένης όμάδος τών αγγείων εΐκονιζόμεναι μορ- 
φαι παριστάνουν κυνηγούς τοΰ 'Ιπποδρόμου. "Αν δμως συγκρίνη τις τάς 
μορφάς ταύτας προς τάς τοιχογραφίας τής 'Αγ. Σοφίας τοΰ Κιέβου, τής 
μόνης δηλαδή ασφαλούς παραστάσεως τών εις τον 'Ιππόδρομον τής Κων
σταντινουπόλεως τελουμένων κατά τούς κυρίως βυζαντινούς χρόνους, θά δια- 
πιστώση δτι, ως προς τό ένδυμα τών κυνηγών, υπάρχει καταφανής διαφορά. 
Εκεί οΐ κυνηγοί φέρουσι χλαμύδα καί οπλισμόν, δίδοντες μάλλον τήν έντύ- 
πωσιν στρατιωτών. 'Η διαφορά δμως αυτή εξηγείται ευκόλως, αν λάβωμεν 
ύπ’ δψιν δτι εις τήν 'Αγ. Σοφίαν τοΰ Κιέβου οί είκονιζόμενοι κυνηγοί είναι 
βάρβαροι ή, κατά τήν γνώμην τοΰ Κοντακώφ, μετημφιεσμένοι εις βαρβά
ρους3. Δεν φέρουν συνεπώς ούτοι τό σύνηθες ένδυμα τών κυνηγών τοΰ 
'Ιπποδρόμου. Πλήν δμως τούτου υπάρχει καί άλλος ακόμη λόγος έξηγών τήν 
διαφοράν αυτήν τοΰ ένδύματος μεταξύ τών τοιχογραφιών τοΰ Κιέβου καί 
τών μορφών έπί τών έξεταζομένων αγγείων. Τούτον θά ίδωμεν κατωτέρω.

Μιά άλλη σύγκρισις είναι έπίσης απαραίτητος προς τούς κυνηγούς τούς

1 Βλ. A. Grabar, I/empereur dans Tart byzantin, Paris, 1936, 72.
2 Grabar, ΈνΘ·’ άν. σ. 63, είκ. 1, σ. 67, είκ. Β. Έπίσης Grabar έν 

Seminarium Kondakovianum, ΈνίΡ άν. σ. 108, είκ. 4‘ σ. 111, είκ. 7. Προχεί- 
ρως καί παρά G. Schlumberger, I/epopee byzantine, III, 409, 769

3 Grabar, I/empereur, 72, όπου άναφέρεται καί ή ερμηνεία τοΰ Κοντακώφ.
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10 Α. Ξυγγοπούλου

εϊκονιζομένους εις ιόν από τοΰ 10ου αίώνος κώδικα των Κυνηγετικών τοΰ 
Όππιανοϋ, τον άποκείμενον ύπ’ άριθ. 479 εις την Μαρκιανήν Βιβλιοθήκην 
τής Βενετίας \ ώς επίσης και προς τό μεταγενέστερον, από τοΰ 15ου αίώνος, 
άντίγραφόν του ύπ’ άριθ. 2736 εις την Έθν. Βιβλιοθήκην τών Παρισίων 1 2 3.

Μεταξύ τών παραστάσεων αυτών καί τών μορφών επί τής άπασχολού- 
σης ήμάς σειράς τών αγγείων ούδεμία υπάρχει όμοιότης. Τό πράγμα είναι 
πολύ φυσικόν, δεδομένου δτι καί εκεί δεν είκονίζονται κυνηγοί τοΰ 
'Ιπποδρόμου.

’Άλλως δμως έχουσι τα πράγματα προκειμένου περί τών μικρών εικονι
δίων τών κοσμοΰντων τούς Κανόνας αντιστοιχίας τών Ευαγγελίων εις τον 
από τοΰ 11ου αίώνος κώδικα 64 τής Έθν. Βιβλιοθήκης τών Παρισίων. Εϊς 
έν τών εικονιδίων τούτων 6 κυνηγός δ θηρεύων λαγωούς διά τοΰ ίέρακος 
φέρει τό σύνηθες βυζαντινόν ένδυμα, τό όποιον εΰρομεν καί εϊς τον Όππια- 
νόν τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης3, επί δέ τής κεφαλής κυλινδρικόν τριχωτόν 
πίλον4. Εϊς άλλο δμως εϊκονίδιον ό κυνηγός μετά παρδάλεως, ό διώκων δύο 
έλάφους, φέρει ένδυμα προσκεκολλημένον επί τοΰ σώματός του, ακριβώς 
δπως καί αί μορφαί επί τής εξεταζόμενης όμάδος τών αγγείων, επί δέ τής 
κεφαλής κωνικόν πίλον εντελώς άνάλογον προς εκείνον, τον όποιον εΰρομεν 
επί τινων αγγείων τής σειράς ταύτης5 6 7. Ή διαφορά αυτή τοΰ ενδύματος εις 
έν καί τό αυτό χειρόγραφον είναι εΰκολον νά έξηγηθή, αν λάβη τις ύπ’ δψιν 
δτι ό τεχνίτης ό διακοσμήσας αυτό ενεπνεύσθη ασφαλώς διά τινα τών εικο
νιδίων του από τά εις τον 'Ιππόδρομον τελούμενα. Περί τούτου μάς πείθει 
άλλο είκονίδιον τοΰ ίδιου χειρογράφου, δπου παρίσταται μικροσκοπικός 
νέγρος γυμνός οδηγών εϊς την πηγήν μίαν κάμηλον καί ένα ελέφαντα8. Είναι 
εκ τών κειμένων γνωστόν δτι άπετέλει σύνηθες θέαμα τοΰ 'Ιπποδρόμου ή 
έπίδειξις θηρίων καί εξωτικών ζιρων, μεταξύ τών όποιων ρητώς άναφέρον- 
ται ελέφαντες καί κάμηλοι?.

1 Ο. Μ. Dalton, Byzantine Art and Archaeology, Oxford, 1911, σ. 483, 
είκ. 289.

2Ch. Diehl, Manuel d’art byzantin, 2α έκδ. Paris, 1925 - 192(5, II, 
a. 873, εΐκ. 429.

8 Schlumberger, Epopee, I, 577. ΓΙροχείρως καί εις τήν Έπετ. Έταιρ. 
Βυζαντ. Σπουδών, 9, 1932, σ. 10, εΐκ. 2.

4 Είναι τό «ογονροντζίκον καμηλανχιν» τοΰ Διγενή ’Ακρίτα, σύνηθες κάλυμμα 
τής κεφαλής τών κυνηγών. Βλ. ΙΙροχείρως Π. Καλονάρου, Βασίλειος Διγενής
’Ακρίτας, Άθήναι, 1941, I, σ. 83, στ. 1427, σ. 204, στ. 3717 (εις τήν διασκευήν 
Τραπεζοΰντος), II, σ. 40, στ. 117.

6 Diehl, Manuel, I, σ. 400, ε’ικ. 187. Προχείρως καί είς τήν ’Επετ. Έταιρ. 
Βυζαντ. Σπουδών, Ένθ·’ άν. σ. 27, είκ. 6.

6 Schlumberger, Epopee, I, 757.
7 Βλ. Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, III, ’Αθήναι, 1949,

79 κ.εξ.
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Πρόσωπα τοΰ 'Ιπποδρόμου έπ'ι βυζαντινών αγγείων 11

Οΰτω εκ των γενομένων συγκρίσεων, αϊ όποΐαι δεικνύουν την ύφιστα- 
μένην διαφοράν, ώς προς τό ένδυμα, μεταξύ τών συνήθων θηρευτών και 
τών κυνηγών τοΰ 'Ιπποδρόμου, έπιβεβαιούται έπαρκώς, κατά την γνώμην 
μου, δτι οΐ έπι τών αγγείων εικονιζόμενοι είναι κυνηγοί τοΰ 'Ιπποδρόμου.

III

’Ήδη όμως ανάγκη να έξετάσωμεν εν αρκετά σπουδαΐον ζήτημα: Οί 
τεχνΐται οι χαράξαντες τάς μορφάς αΰτάς έπ'ι τής άπασχολούσης ημάς σειράς 
τών αγγείων είχον πράγματι ως πρότυπα τοιουτους κυνηγούς τοΰ 'Ιπποδρό
μου ; Τοιαϋτα δηλαδή κυνήγια έγίνοντο ακόμη έπι τών ημερών των εις τον 
'Ιππόδρομον;

Προτού άπαντήσωμεν εις τά ερωτήματα ταϋτα, είναι προηγουμένως 
ανάγκη νά τοποθετήσωμεν χρονολογικούς την απασχολούσαν ημάς ομάδα τών 
αγγείων, έπι τών οποίων είκονίζονται αί μορφαί τών κυνηγών.

Τό μεγαλύτερον μέρος τών αγγείων τής σειράς ταύτης ανήκει εις έν 
είδος τεχνικής, κατά τό όποιον τό σχέδιον αποδίδεται διά βαθέως έγχαρά- 
κτοον γραμμών, τό δε σώμα, διά νά δοθή ή εντΰπωσις τού έπ’ αυτού προσ- 
κεκολλημένου ενδύματος, είναι ολόκληρον αρκετά βαθέως σκαλισμένον έν 
εΐδει κοιλογλύφου. Την τεχνικήν αυτήν δυνάμεθα μετ’ αρκετής ασφαλείας 
νά χρονολογήσωμεν βοηθούμενοι από μικρόν θραύσμα εΰρεθέν εις τήν Κων
σταντινούπολή κατά τάς έκεϊ γενομένας άνασκαφάς πρύς άποκάλυψιν τού 
'Ιπποδρόμου. Έπ’ αυτού διεσώθη μέρος από τό άνω σώμα στρατιώτου (;) 
κρατοΰντος σημαίαν, επί τής οποίας είναι χαραγμένος σταυρός, τά δε εκατέ
ρωθεν τών κεραιών τέσσαρα τετράγωνα πληρούνται μέ τό γράμμα Β1. 
'Όπως είναι γνωστόν, τά τέσσαρα Β εκατέρωθεν τών κεραιών τού σταυρού 
είναι τό έμβλημα τής δυναστείας τών Παλαιολόγων1 2. Κατά ταύτα τό μικρόν 
τούτο θραύσμα ανήκει χωρίς αμφιβολίαν εις τούς χρόνους τών Παλαιολόγων 
(1261-1458) καί δύναται μέ αρκετήν ασφάλειαν νά χρονολογήση τά αγγεία 
τά παρουσιάζοντα εις τήν διακόσμησίν των άνάλογον τεχνικήν. Θά ήδΰνατο 
ίσως νά ύποτεθή ότι τρία έκ τών ενταύθα παρατεθέντων αγγείων, δηλαδή τό 
τής ’Αγοράς (είκ. 1 Β), τό τής Άκροπόλεως (εΐκ. 1 Γ) καί έν εκ Θηβών

1 ΈδημοσιεΰΟη υπό S. Casson έν Preliminary Report upon the Exca
vations carried out in the Hippodrome of Constantinople in 1927 on Behalf of 
the British Academy, Eondon, 1928, a. 41 κ.εξ., εΐκ. 41.

2 Casson, ’Ένθ·’ άν. όπου δλη ή σχετική βιβλιογραφία, είς τήν οποίαν τήν 
πρωτίστην ϋέσιν κατέχει ή μελέτη τοΰ I. Σβορώνου εις τήν Διεθν. Έφημερ. τής 
Νομισματ. ’Αρχαιολογίας, 2, 1899, 363 κ.έξ.
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12 Α. Ξυγγοπούλου

άποκείμενον εϊς τό Μουσεΐον Κοσμητικών Τεχνών (εϊκ. 4 I), ώς παρουσιά- 
ζοντα τεχνικήν κάπως διάφορον, την δέ χάραξιν τοϋ σχεδίου λεπτοτέραν 
είναι ίσως κατά τι παλαιότερα. Τοϋτο δμως δεν νομίζο;» πολύ πιθανόν.

'Έχομεν λοιπόν τό δεδομένον δτι τά αγγεία, επί τών οποίων είκονίζον- 
ται οί κυνηγοί τοϋ 'Ιπποδρόμου, ανήκουν, τά πλεΐστα τουλάχιστον, εις τούς 
χρόνους τών Παλαιολόγων και πιθανώτατα εις τον 14ον αίώνα.

Και ήδη έρωτάται: Κατά τούς χρόνους τών Παλαιολόγων συνεχίζοντο 
ακόμη τά θεάματα τοϋ 'Ιπποδρόμου καί τά εντός αύτοϋ κυνήγια θηρίων ;

Βεβαίως κατά την περίοδον τής Φραγκικής κατοχής τής Κωνσταντινου
πόλεως (1204-1261) δεν δύναται νά γίνη λόγος περί θεαμάτων εις τον 
‘Ιππόδρομον. Έκ τών χρόνων δμως τών Παλαιολόγων ύπάρχουσι μερικά! 
πληροφορίαι, αρκετά ισχναί, είναι αληθές, άναφέρουσαι δτι, αν καί σπανίως 
πλέον, εγίνοντο έντοΰτοις εις αυτόν αγώνες, καί άποδεικνύουσαι ουτω λίαν 
αύστηράν την γνώμην τοϋ Rambaud, δτι καί οί αγώνες ειχον παυσει καί 
αυτός ό 'Ιππόδρομος είχε πλέον εγκαταλειφθή

Γεγονός δμως είναι δτι αϊ έκ τών χρόνων τών Παλαιολόγων πηγαί όμι- 
λοΰν μόνον περί ιππικών αγώνων καί «θυμελικών οργάνων», χορών πιθα
νώς, άλλ’ ούδαμοϋ γίνεται μνεία κυνηγίων, τά όποια εδώ μάς ενδιαφέρουν. 
Τό πράγμα είναι πολύ φυσικόν καί πρέπει οπωσδήποτε νά παραδεχθώμεν 
δτι τοιαϋτα κυνήγια θηρίων είχον παυσει κατά τούς χρόνους τών Παλαιολό- 
γων ν' άποτελώσι μέρος τών θεαμάτων εις τον 'Ιππόδρομον τής Κωνσταντι
νουπόλεως. Εις τούτο συνετέλεσαν πολλοί λόγοι. 'Όχι μόνον αί άσιατικαι καί 
αφρικανικοί χώραι, από τάς οποίας εκομίζοντο κατά τούς ενδόξους χρόνους 
τής αυτοκρατορίας τά θηρία τά εμφανιζόμενα εις τον 'Ιππόδρομον, δεν άπε- 
τέλουν πλέον μέρος τοϋ Βυζαντινού κράτους, αλλά καί τά άφθονα οικονομικά 
μέσα, τά άπαιτοΰμενα διά τήν προετοιμασίαν τώ>ν θεαμάτων αυτών, δεν 
ύπήρχον πλέον. Έξ άλλου καί ό 'Ιππόδρομος τής Κωνσταντινουπόλεως ήτο 
ήδη ήρειπωμένος1 2. Καί θά ήδύναντο ίσως νά τελώνται ακόμη εντός τοϋ 
ήρειπωμένου αύτοϋ μνημείου ιππικοί αγώνες, ίσως δέ καί χοροί, περί τών 
οποίων ομιλούν αί από τών χρόνων τών Παλαιολόγων πηγαί, δπο)ς θά ήδυ- 
ναντο ταΰτα νά γίνωνται καί εις οίονδήποτε άναπεπταμένον χώρον, αλλά τά 
κυνήγια θηρίων άπεκλείοντο οπωσδήποτε, διότι ό ήρειπωμένος 'Ιππόδρομος

1 Τάς πηγάς, ως καί τήν γνώμην τοϋ Rambaud, παραθέτει ό Κουκούλες, 
Ένθ’ άν. 13 κ.έξ.

2 Βλ. τήν άπό τοϋ I860 άπσψιν τήν χαλκογραφηθεΐσαν τό 1600 παρά L,. d e 
Bey lie, I/habitation byzantine, Grenoble - P a r i s, 1902, πίν. ενάντιο. 58. 
’Επίσης έν Preliminary Report, ”Ενθ’ άν. είκ. 2 έναντι σ. 2. Προχείρως καί έν 
Κ ου κουλέ, ’Ένθ·’ άν. πίν. A 1. Πρβ. καί τήν περιγραφήν τοϋ A. Rambaud, 
Rtudes sur l’histoire byzantine, Paris, 1912, 59 κ.έξ.
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δέν θά παρείχε πλέον την διά τά τοιαϋτα θεάματα άπαιτουμένην ασφάλειαν 
των θεατών.

Οϋτω, διά την Κωνσταντινοΰπολιν τουλάχιστον, δυναται νά θεωρηθη 
βέβαιον δτι κυνήγια θηρίων δέν εγίνοντο πλέον εις τον 'Ιππόδρομον. Εΐδο- 
μεν δμως ανωτέρω δτι αγγεία μέ παραστάσεις κυνηγών τοΰ 'Ιπποδρόμου 
εύρέθησαν δχι μόνον εις την Κωνσταντινοΰπολιν, αλλά κα'ι εις την Θεσσαλο- 
νίκην, και εις τάς ’Αθήνας, καί εις την Κόρινθον, και εις τάς Θήβας, κα'ι εις 
την Σπάρτην, ακόμη δέ καί αλλαχού. Είναι δυνατόν νά παραδεχθώμεν δτι 
εις δλας αύτάς τάς πόλεις έτελοϋντο, καί κατά τους χρόνους ακόμη τής ακμής 
τοϋ κράτους, κυνήγια θηρίων εις τον 'Ιππόδρομον ; Βεβαίως καί εις την 
Θεσσαλονίκην, ’ίσως δέ καί εις άλλας μεγάλας πόλεις τής κυρίως Ελλάδος, 
ύπήρχον 'Ιππόδρομοι, αναγόμενοι εις τούς ρωμαϊκούς ακόμη χρόνους1. Καί 
εις μέν την Θεσσαλονίκην θά ήτο ίσως δυνατόν νά παραδεχθή τις δτι, κατά 
τούς προεικονομαχικούς τουλάχιστον χρόνους, έτελοϋντο πιθανώς κυνήγια 
θηρίων1 2, διά τάς άλλας δμως μικράς πόλεις τής Ελλάδος, τάς ’Αθήνας, τάς 
Θήβας κ.λ.π. θεωρώ τό πράγμα απολύτως άπίθανον. Τοΰτο αποκλείει άλλως 
τε καί τό γεγονός δτι τά εις τάς πόλεις ταύτας εύρεθέντα αγγεία μέ παρα
στάσεις κυνηγών ανάγονται, ως εΐδομεν, εις τούς χρόνους τών Παλαιολόγων, 
εις εποχήν δηλαδή, κατά την οποίαν καί εις την Κωνσταντινοΰπολιν είχε 
παυσει τό θέαμα τοϋτο τών κυνηγίων, αί δέ μικραί πόλεις τής Ελλάδος, 
πλήν τής Σπάρτης, ευρίσκοντο υπό τον Φραγκικόν ζυγόν.

IV

Μετά τάνωτέρω εκτεθέντα, πώς θά ήτο δυνατόν νά έρμηνευθή ή παρά- 
στασις τών κυνηγών τοΰ 'Ιπποδρόμου επί τής άπασχολοΰσης ημάς όμάδος 
τώ>ν αγγείων;

Μία μόνον, νομίζω, υπάρχει λΰσις, αρκετά πιθανή, τοϋ προβλήματος 
τούτου. Οί άγγειογράφοι δηλαδή τών χρόνων τών Παλαιολόγων αντιγρά
φουν πρότυπα παλαιότερα, κατά τό πλεϊστον ανάγλυφα εϊκονίζοντα τοιαύτας 
σκηνάς τοΰ 'Ιπποδρόμου. Τοιαϋτα δέ ανάγλυφα ασφαλώς έσφζοντο πολυά
ριθμα κατά τήν εποχήν εκείνην καί εις τήν Κωνσταντινοΰπολιν καί εις άλλας

1 Ό 'Ιππόδρομος τής Θεσσαλονίκης φαίνεται δτι εΐχεν έγκαταλειφθή λίαν 
ενωρίς, έχρησιμοποιείτο δέ άντ’ αΰτοϋ τό Στάδιον. Βλ. Α. Ξυγγοπουλου, 
Συμβολαί εις τήν τοπογραφίαν τής βυζαντινής Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1949 
('Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Επιστημονικοί πραγματεϊαι. Σειρά Θεολογική 
καί Φιλολογική, άριφ·. 2), 29 κ.έξ. Περί τών 'Ιπποδρόμων εξω τής Κωνσταντινου
πόλεως βλ. Κ ο υ γ ο υ λ έ 'ΈνΦ' άν. 8 κ.εξ.

2 Τό Στάδιον τής Θεσσαλονίκης έκοσμεϊτο μέ ανάγλυφα εϊκονίζοντα σκηνάς 
κυνηγών άγωνιζομένων εναντίον θηρίων. Βλ. Ξυγγόπουλον, ’ΈνΟ1’ άν. 25 κ.έξ.
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14 Α. Ξυγγοπούλου

μεγάλας πόλεις της αυτοκρατορίας, αφού καί μέχρι τών ημερών μας έφθασαν 
τινά εξ αυτών1. Τα ανάγλυφα, επί παραδείγματι, μέ σκηνάς κυνηγίου τα κο- 
σμοϋντα τό Στάδιον της Θεσσαλονίκης, τα όποια ειχον άπαικονισθή τον 7ον 
αιώνα εις μίαν τοιχογραφίαν άποκαλυφθεΐσαν εις τον Ναόν τοΰ 'Αγ. Δημη- 
τρίου, γνωρίζομεν δτι έσφζοντο ακόμη λήγοντος τοΰ 18ου αϊώνος* 2 * *.

"Οτι πραγματικώς οί βυζαντινοί τεχνϊται τών χρόνων τών Παλαιολόγων 
συνήθιζον V5 * * αντιγράφουν παλαιοτέρας απεικονίσεις σκηνών τοΰ 'Ιπποδρό
μου, γενομένας δταν οΰτος, όπως καί ή αυτοκρατορία, εΰρίσκετο είς την 
ακμήν του, δεικνύει έν έξόχως χαρακτηριστικόν έργον. Πρόκειται περί τής 
μικράς εξ ελεφαντοστού κυλινδρικής πυξίδος, τής άνηκοΰσης άλλοτε είς την 
Συλλογήν Stroganoff τής Ρώμης καί ευρισκόμενης τώρα είς την Συλλογήν 
τών αδελφών Durlacher είς τό Λονδΐνον11. Έπ’ αυτής είκονίζεται δίς βυ
ζαντινός αυτοκράτωρ μετά τής βασιλίσσης καί τοΰ υιού τα>ν. Τα ολίγα δια- 
σφζόμενα γράμματα τής επιγραφής τής συνοδευοΰσης τήν βασιλικήν οικογέ
νειαν πείθουν δτι πρόκειται περί τοΰ ’Ανδρονίκου Β' Παλαιολόγου (1282- 
1328), τής συζύγου του Ειρήνης καί τοΰ υϊοΰ των Μιχαήλ Θ' γεννηθέντος 
τό 1295 καί άποθανόντος ώς συμβασιλέως τό 1320*. Κατά τήν πιθανωτά- 
την εικασίαν τοΰ κ. Grabar, είς τήν πυξίδα ταύτην είκονίζεται σκνηνή τοΰ 
'Ιπποδρόμου, κατά τήν οποίαν στρατηγός προσφέρει εις τον βασιλέα ομοίωμα 
τής ύπ’ αύτοΰ άλωθείσης πόλεως8. Νομίζω απολύτως βέβαιον δτι ή σκηνή 
αύτη είναι άντίγραφον κάποιας παλαιοτέρας παραστάσεως γενομένης είς άνά- 
μνησιν πραγματικού τοιούτου γεγονότος. Θά ήτο πολύ δύσκολον νά παρα- 
δεχθώμεν τοιαύτην τελετήν διά τήν άνάκτησιν πόλεως κατά τάς θλιβερός 
ημέρας τής πολυταράχου βασιλείας τοΰ ’Ανδρονίκου Β' Παλαιολόγου. Τήν 
βεβαιότητα δτι ή επί τής ελεφάντινης πυξίδος σκηνή εκτυλίσσεται είς τον 
'Ιππόδρομον δίδουν επίσης αί επ’ αυτής εϊκονιζόμεναι μορφαί χορευτριών 
καί μουσικών. ’Ακριβώς δέ ό τρόπος τής παραστάσεως τών δύο χορευτριών

1 Βλ. π.χ. τούς τέσσαρας μαρμάρινους πεσσούς μέ σκηνάς κυνηγίου είς τό Μου- 
σειον της Κωνσταντινουπόλεως : Arif Miifit εν Jahrb. des deutsch. archaol. 
Institute, 46, 1931. Arch. Anz. a. 199-202, είκ. 20- 23. ΕΤς τούτων καί παρά 
Ρ eirce-Tyler, ”Ενθ’ άν. II, πίν. 16 Β. Πρβ. καί τό ανάγλυφων τοΰ Μουσείου 
τής Σόφιας, περί τοΰ οποίου κατωτέρω ό λόγος.

2 Ξυγγόπουλος, ”Ενθ’ άν. 24 κ.έξ.
2 Ταΰτης φωτογραφίαν, έν αναπτύξει, είχε δημοσιεύσει δ J. Strzygowski

έν Β.Ζ. 8, 1899, σ. 262. Τελευταία, καθ’ όσον γνωρίζω, δημοσίευσις παρά Gra
bar, L’empereur, πίν. VIII καί σ. 56 κ.έξ.

4 'Ο κ. Grabar, ’Ένθ’ άν. 56 κ.έξ. υποθέτει δτι ϊσως νά πρόκειται καί περί
τοΰ Μανουήλ Β' Παλαιολόγου (1391 - 1425). Είς τήν έπιγραφήν δμως διακρίνονται
σαφώς τά γράμματα ΑΝΔΡ(ΟΝΙΚΟΣ). Βλ. αυτόθι πίν. VIII, είκών κάτω δεξιά.

8 Grabar, νΕνθ’ άν. 57.
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Πρόσωπα τοΰ 'Ιπποδρόμου επί βυζαντινών αγγείων 15

ενισχύει, νομίζω, την γνώμην μου, ότι ενταύθα πρόκειται περί άπομιμήσεως 
παλαιοτέρου προτύπου. Τό ένδυμα δηλαδή των χορευτριών δεν είναι τό βυ
ζαντινόν \ Ή περιβολή τής μιας ιδίως χορεύτριας επί τής πυξίδος1 2 * ενθυ
μίζει ζωηρώς τάς άναλόγους μορφάς επί τής βάσεως τοΰ οβελίσκου τοΰ Θεο
δοσίου εις την Κωνσταντινούπολη», δπου, ως γνωστόν, εϊκονίζονται σκηναί 
και θεάματα τοΰ 'Ιπποδρόμου8, δπως επίσης ενθυμίζει άναλόγους παραστά
σεις επί ελεφάντινων ΰπατικών διπτύχοον4.

Μετά τάς διαπιστώσεις ταΰτας ανάγκη νά επανέλθωμεν εις την απασχο
λούσαν ημάς ομάδα των αγγείων μέ τάς παραστάσεις κυνηγών τοΰ 'Ιππο
δρόμου.

"Οπως καί ανωτέρω εΐπομεν, οί διακοσμήσαντες τά αγγεία ταΰτα τεχνί- 
ται αντέγραψαν, μέ άρκετάς βεβαίως παρανοήσεις καί άπλουστεΰσεις, πρό
τυπα κατά τό πλείστον παλαιοχριστιανικά. Περί τούτου δύναταί τις νά πει- 
σθή αν παραβάλη τάς επί τών αγγείων μορφάς προς τοιαΰτα προεικονομα- 
χικά ανάγλυφα είκονίζοντα σκηνάς τοΰ 'Ιπποδρόμου, δπως επί παραδείγματι 
ή από τοΰ 4ου ή 5ου αϊώνος πλάξ εις τό Μουσεΐον τής Σόφιας5 * *. Εις τό 
άνάγλυφον αυτό θά εύρη τό ίδιον στενόν ένδυμα τών κυνηγών τό προσκεκολ- 
λημένον επί τοΰ σώματος, τό οποίον οί άγγειογράφοι άπέδωκαν κατά τρόπον 
άπλούστερον, την αυτήν πλατείαν ζώνην, δπως καί εις τον κυνηγόν τοΰ 
αγγείου ’Αγοράς (είκ. 1 Β), άνάλογον τέλος κωνικόν πίλον προς τον καλύ- 
πτοντα τήν κεφαλήν τοΰ κυνηγοΰ εις τό άγγεΐον τοΰ Μουσείου τής Άκρο- 
πόλεως (είκ. 1 Γ).

Αί ομοιότητες καί αί άναλογίαι αΰταί δεν είναι βεβαίως τυχαΐαι. Άπο-

1 Διά τό ένδυμα τών βυζαντινών χορευτριών βλ. Α. Ξυγγόπουλον, εις τήν 
Έπετηρ. Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, 12, 1936, 269 κ.έξ.

2 Grabar, Ένδ’’ άν. πίν. VIII, άνω δεξιά.
’Gerda Bruns, Der Obelisk und seine Basis auf dem Hippodrom zu 

Konstantinopel, Istanbul, 1935, είκ. 84, 85. Προχείρους καί παρά Φ. Κουκουλέ 
εις τήν Έπετ. Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, 14, 1938, σ. 234 είκ. 3.

4 Βλ. τά δυο φύλλα τοΰ Μουσείου τοΰ Λοΰβρου, δπου εϊκονίζονται ποιηταί καί 
Μοϋσαι : Peirce-Tyler, Ένθ’ άν. I, πίν. 148. Προχείρους καί παρά Κου- 
κουλέ, Ένθ’ άν. σ. 247, είκ. 10. Κατά τόν ίδιον τρόπον δέον νά έξηγηδή καί ή 
εντελώς άρχαΐζουσα γυναικεία χορεΰουσα μορφή εις τήν μικρογραφίαν τοΰ Σέρβικου 
Ψαλτηρίου τοΰ Μονάχου, τήν είκονίζουσαν τήν Μαριάμ άδελφήν τοΰ Μωϋσέως 
προεξάρχουσαν τοΰ χοροΰ έπί τή διαβάσει τής Έρυθράς Θαλάσσης: J. Strzy- 
gowski, Die Miniaturen des serbischen Psalters in... Miiuchen, Wien, 1906, 
πίν. XDVI. 107. Προχείρους καί παρά Κουκουλέ, Ένθ’ άν. σ. 240, είκ. 6. Τό 
άρχαϊον ένδυμά της ευρίσκεται εις πλήρη άντίθεσιν πρός τό τών άλλων χορευουσών 
μορφών.

5 Έδημοσιεΰθη υπό I. Welkov έν Bulletin de l’Institut Archeologique
Bulgare, 1, 1921 - 1922, πίν. IV. Ευκρινέστερα άπεικόνισις παρά Ρ e i r e e - T y-
1 e r, Ένθ·’ άν. I, πίν. 13.
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16 Α. Ξυγγοπούλου

δεικνύουν κατά τρόπον, νομίζω, ασφαλή την υπό των άγγειογράφων χρησι
μοποίησή παλαιών προτύπων.

Ή επιστροφή άλλωστε αυτή προς τά παλαιά έργα τέχνης καί ή αντι
γραφή των από τούς τεχνίτας των χρόνων τών Παλαιολόγων έχει ήδη από 
πολλοϋ παρατηρηθή, ούτως ώστε ή διαπίστωσις δτι αυτή εκτείνεται καί 
μέχρι τών ευτελών πήλινων αγγείων νά προσθετή εν ακόμη παράδειγμα εις 
τάς επί άλλων ομάδων μνημείων σημειωθείσας άναλόγους απομιμήσεις 
παλαιών προτύπων.

Προκειμένου δμως περί τών σκηνών τοϋ 'Ιπποδρόμου, είναι πράγματι 
αξία ιδιαιτέρας προσοχής ή ρωμαντική αυτή προσπάθεια τών άγγειογράφων 
ν’ άναστήσουν επί τών πτωχών έργων των τά από μακροΰ εκλιπόντα θεά
ματα καί τάς εορτάς, αί όποΐαι έτελοΰντο κατά τάς ενδόξους ημέρας τής 
μεγάλης αυτοκρατορίας.

Α. ΞΥΠΌΠΟΥΛΟΣ
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