
ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΡΧΑ Ϊ ΚΟΣ ΖΩΣΤΗΡ

Μεταξύ τού πλήθους των χαλκών έλασμάτων μέ σφυρηλάτους μορφάς πιθανώτατον 
εϊναι δτι άρκετά εΐχον χρησιμοποιηθή ώς ζώναι. Ζώναι πολεμιστών, «ζωστήρες», ώς 
οΕ περιγραφόμενοι εις τήν Ίλιάδα και μάλιστα πεποικιλμένοι, «παναίολοι», δπως ό ζω- 
στήρ του Νέστορος (Χ,77), τοΰ Άγαμέμνονος (XI, 236) ή «δαιδαλέοι», «άρηρότες», 
δπως τοΰ Μενελάου (IV, 134- 5, 186).

Επειδή ό ποιητής δέν δίδει τά έπίθετα ταϋτα εις τούς ζωστήρας άλλων κοινοτέρων 
θνητών (V, 539, 615, XXII, 519) δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν δτι πεποικιλμένους φαντά
ζεται μόνον τούς ζωστήρας τών βασιλέων και ήρώων, τούς δε άλλους άπλοϋς, άδιακο- 
σμήτους. Ή άνταλλαγή τού λαμπρού άναμφιβόλως ξίφους τοΰ Έκτορος πρός τόν ζω
στήρα τοΰ Α'ίαντος δικαιολογείται μόνον διότι ό τελευταίος είναι «φοινίκι φαεινός» 
(Ίλ. VII, 303 - 5. Πρβλ. καί Παλ. Άνθολ. VII, 151-152).

Ή άσφαλής ταύτισις χαλκών έλασμάτων ώς ζωστήρων θά ήτο δυνατή έάν διετήροΰντο 
μετ’ αυτών καί οί πρός πόρπωσιν«όχήες» (Ίλ. IV, 132, XX, 415). Τούτο δμως δέν συμ
βαίνει διότι τά σφυρήλατα έλάσματα, έκ τών πλέον υποκειμένων εις φθοράν χαλκών 
αντικειμένων, σώζονται κατά κανόνα ατελέστατα. Όθεν ύποχρεούμεθα κυρίως νά στη- 
ριχθώμεν είς τούς ζωστήρας οϊτινες παρεστάθησαν έπί τών χαλκών άγαλματίων, τών 
περισσοτέρων τής ύστερογεωμετρικής, ιδίως δμως τής δαιδαλικής εποχής, δταν ή 
ανάγκη τεκτονικού τονισμού τής όσφύος επέβαλε τήν άνάδειξιν καί τοΰ ζωστήρος, 
κυρίου συντελεστοΰ τής τοιαύτης έντυπώσεως.

Ούδενός χαλκού άγαλματίου ό ζωστήρ, ούτε καν τοΰ δαιδαλικοΰ Κούρου τών Δελ
φών, δύναται νά συγκριθή μέ τόν έράσμιον, πεποικιλμένον τοΰ τελευταΐον εύρεθέντος 
είς Σάμον άγαλματίου έξ ελεφαντοστού, δπου είναι φανεροί καί οι συνδετικοί όχήες1.

Πιθανώτατον είναι δτι άρκετοί ζωστήρες ή έλάσματα προερχόμενα έξ όμοιων εύρί- 
σκονται είς τάς οικείας συλλογάς Μουσείων, ένεκα δμως τής ατελούς διατηρήσεως τής 
σφυρηλάτου διακοσμήσεως, ή δέν έκρίθη άναγκαϊον δπως δημοσιευθοΰν ή δέν δύ- 
ναται νά βεβαιωθή ή άρχική χρήσις των. Πλήρη έλλειψιν έλληνικών πολεμικών ζω
νών έβεβαίωνε τό 1871 ό Friederichs, κατ’ άντίθεσιν πρός τήν άνεύρεσιν άρκετών είς

1. Πιθανώς χρυσοί, δπως οί όχήες τοΟ ζωστήρος τοΰ Πολυδώρου, Ίλ. XX, 414. Άγαλμάτιον Σάμου: 
Buschor, Alts. St. IV πίν. 238 - 248. AM 74 (1959) 42, έξ., Beil. 87 - 93 (Η. Walter). Πρβλ. καί σ. 49 Beil. 
87-93 (D. Ohly). Χάλκινα άγαλμάτια μέ ζωστήρας: ’Ολυμπίας, έκ τοΟ Ηραίου, AM 31 (1906) πίν. 
18. Matz, Gr. Kunst I πίν. 69. IV Bericht πίν. 42. Πολεμισταί έκεΐ πίν. 38-39, 43-46, σ. 105 έξ. 
Matz, πίν. 67 - 68 α. Πρβλ. καί τό τελευταΐον έξοχον εύρημα, τό γεωμετρικόν άγαλμάτιον ίππότου: 
VII Ber. πίν. 60-61, 146 έξ. Δαιδαλικός Κοδρος Δελφών: BCH 1897, 173 (Perdrizet). F.d.D. 5, πίν. 3. 
Matz πίν. 81. Charbonneaux, Br. Gr. 65, πίν. 6, 1.

Περί τοΰ ζωστήρος: Studniczka, Beitrage zur Geschichte der altgr. Tracht 65 έξ. D.A. είς λ. Cin
gulum. Lorimer, Homer and the Monuments, 245 έξ. Ό "Αρης μέ ζωστήρα έπί τοΟ ναξιακοΟ άμφορέ- 
ως Jdl 52 (1937) 186 έξ. (Καροΰζος). Matz 6.ά. πίν. 174. Buschor, Gr. V. είκ. 65.
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ίταλιωτικούς τάφους. 'Ομοίως άργότερον ό Perdrizet έτόνιζε τήν έλλειψιν έλληνικών 
ζωστήρων πλήν των έξ Εύβοιας δημοσιευθέντων υπό τοϋ Bronsted2.

Έκτοτε τό εύρημα τοϋ Noicataro, ό γνωστός ζωστήρ τοϋ Μουσείου τοϋ Bari μέ τήν 
τορευτήν άρματοδρομίαν, ήλθε νά ένισχύση τήν γνώμην ταύτην τοϋ Friederichs, όχι 
μόνον διότι προέρχεται εκ τής Νοτ. ’Ιταλίας, αλλά καί διότι είναι πιθανώτατα έργον 
Ταραντίνου τεχνίτου3.

Είς έκ των όλίγων πλήρως σωθέντων ζωστήρων εύρέθη είς τήν συλλογήν χαλκών τοϋ 
Έθνικοΰ Μουσείου, μέ τήν πολύτιμον συνδρομήν τής Έπιμελητρίας Κας Έβης Στα- 
σινοπούλου - Τουλούπα. Κάλλιστα διατηρούμενος δεν είναι εν τούτοις γνωστός, έκρίθη 
διά τοΰτο χρήσιμον νά δημοσιευθή εδώ (Πίν. 25 - 28 )4.

Αί άρκετά πυκναί όπαί επί τών χειλέων καί κατά μήκος τής περιφερείας, άνω καί 
κάτω, μαρτυρούν ότι ό ζωστήρ εΐχεν ένσφηνωθή επί ζώνης έκ δέρματος, ήτις περιέβαλ
λε τόν χιτώνα. Ή περίμετρος 0,90, άνευ τών όχήων, συμβιβάζεται μέ τήν όσφύν «εύζώ- 
νου» άνδρός, γυμνήν ή καλυπτομένην υπό τοϋ χιτώνος μάλλον ή τοϋ θώρακος. Οί 
όχήες έχουν σχήμα άπλοΰ στελέχους, μήκους 0,46, λήγοντος είς άπλοϋν τρίγωνον, 
άπό τοϋ όποιου έκφύονται τά άγκιστρα. Εις τά σημεία τής προσαρμογής των έπί τοϋ 
έλάσματος καλύπτονται ύπό τορευτοΰ, επιθέτου πτηνοΰ, σχηματικώς δηλωθέντος, μέ 
χαρακτάς λεπτοτάτας πτέρυγας έπί έλίκων. Άνά δύο ήλοι, τών όποιων αί κεφαλαί είναι 
όραταί είς τά άκρα τών πτερύγων, στηρίζουν έπί τοϋ έλάσματος τούς όχήας καί τά πτηνά.

Στερουμένη τορευτής διακοσμήσεως καί λεία ή έπιφάνεια τοϋ έλάσματος φέρει έμ
προσθεν, έκατέρωθεν τών όχήων, άφ’ ένός πλησίον αύτών βούκρανον βλέπον προς 
τά άνω, έκ χωριστού έπιθέτου έλάσματος· διά διατρήτου άποφύσεως έπί τοϋ μετώπου 
του διέρχεται κρίκος σωθείς ήμιτελώς. Άφ’ έτέρου, δεξιά, είναι δύο έπάλληλα βού- 
κρανα, πλαγίως τοποθετημένα, τύπου όλίγον διαφορετικού, μέ στενόν τό ρύγχος, μέ 
άδρομερή τήν πλαστικήν διαμόρφωσιν.

Ύπεράνω τοϋ μετώπου των έσχηματίζετο, αν κρίνωμεν άπό σωθέν υπόλοιπον, κύκλος, 
όστις θά περιέβαλλε πιθανώς τήν είς τό σημεΐον τοϋτο όπήν, θά έχρησίμευον δέ καί 
οί δύο προς υποδοχήν τών όχήων. Καί τά τρία βούκρανα έχουν προσηλωθή δι’ ήλων, 
τών οποίων τά άκρα έσώθησαν καλώς έπί τής όπισθίας έπιφανείας.

Τό παρ’ αύτά, μεταξύ τών δύο άλλων καθέτων όπών, σωθέν υπόλοιπον έπιθέτου έλά
σματος, συνδυαζόμενον μέ τά παρά τάς όπάς ίχνη, υποβάλλει τήν εικασίαν ότι τό έπί τοϋ 
σημείου τούτου έλασμα είχε σχήμα όφεως έλισσομένου πλησίον τών άνοιγμάτων καί 
προσηρμοσμένου έπί τής έπιφανείας διά τριών ήλων (Πίναξ 27 β-28).

Περαιτέρω, εις τινα άπόστασιν άπό τών έπαλλήλων βουκράνων καί όλίγον κατωτέ
ρω τοϋ χείλους, βούκρανον κατ’ αντίθετον κατεύθυνσιν μέ τό ρύγχος πρός τά κάτω 
είναι καί τοΰτο έσφηνωμένον έπί τοϋ έλάσματος δι’ ήλων διακρινομένων είς τήν όπι- 
σθίαν όψιν.

Άπό μικράς άποφύσεως έπί τοϋ μετώπου τοϋ βουκράνου έξαρτάται κρίκος, αναγκαίος 
προφανώς πρός σύνδεσιν τοϋ ζωστήρος μετά τοϋ θώρακος. Άξιοπρόσεκτον, όχι όμως

2. Friederichs, Kleinere Kunst und Industrie im Altertum 230 έξ. BCH 21 (1897) 172 έξ. (Perdrizet). 
Bronsted, Bronzes of Siris, πίν. VII, 41 ( βλ. κατωτέρω σημ. 9 ).

3. Gervasio, Bronzi di Bari πίν. 18. Payne, NC 225. Jantzen, Bronzewerkst. 26 πίν. 10, εΐκ. 41.
4. Άρ. εύρ. 8602. Έκ Βοιωτίας. De Ridder, Bronzes du Polyt. άρ. 487.
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και άνεξήγητον είναι δτι τά δύο μεμονωμένα βούκρανα τά φέροντα κρίκον έχουν άντίθε- 
τον κατεύθυνσιν, τό εν βλέπει προς τά άνω, τό άλλο πρός τά κάτω. Αίτια τούτου είναι 
προφανώς δτι ό κρίκος συνεδέετο δι’ ίμάντος πρός άλλον ευρισκόμενον έσωτερικώς 
εϊς τι σημεϊον τοϋ θώρακος, ένώ ό κάτω κρίκος τοϋ ελάσματος θά εΐχεν ίσως άντίστοι- 
χον έξαρτώμενον έξ υψηλής χάλκινης περιμηρίδος, ήτις θά έκάλυπτε καί τό γόνυ, 
κατά τον τύπον πιθανώς τής γνωστής τοΰ Βρεταννικοϋ Μουσείου5.

Πολυπλοκώτερον είναι τό πρόβλημα τοΰ εργαστηρίου δπου κατεσκευάσθη ό ζωστήρ 
τοϋ Έθνικοϋ Μουσείου. Μέ την πρώτην έντύπωσιν δτι είναι βοιωτικός — κυρίως διότι 
δέν είναι εξαιρετικής ποιότητος — συμφωνεί κατ’ άρχήν ή προέλευσίς του. Ό De Ridder 
(έ. ά., σημ. 4) δίδει ώς τόπον εύρέσεως τάς Πλαταιάς. Τό χειρόγραφον εύρετήριον 
χαλκών τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, εις τό όποιον παραπέμπει, προσφέρει μόνον 
τήν πληροφορίαν: «Βοιωτία, ήγοράσθη παρά Παλαιολόγου». “Αν καί είναι δυνατόν 
νά είχε πληροφορηθή τότε περισσότερα ό De Ridder οΰδέν συγκεκριμένον στοιχεΐον 
υπάρχει περί τών συνθηκών τής άνευρέσεως, πλήν τής πληροφορίας τής δοθείσης 
παρά τοϋ άρχαιοπώλου.

Δέν μένει άλλο ή νά ζητήσωμεν δσα προσφέρει τό ίδιον τό έλασμα τεχνολογικά, 
όλίγα, δχι δμως καί άχρηστα, τό κυριώτερον τών όποιων είναι ό τύπος τών πτηνών.

Παρόμοια δέν συναντώμεν εις βοιωτικά οϋτε εις πελοποννησιακά, άλλά μόνον εις 
έξωελληνικά μνημεία: επί τών λαβών χαλκοϋ κρατήρος τοϋ Λούβρου, μέ έλικοειδεΐς 
λαβάς, θεωρουμένου ώς έτρουσκικοϋ6. Συμβατικώτερα έπαναλαμβάνονται έπί τών λα
βών άμφορέως όμοιου τύπου εκ Comacchio7, ένώ καταφανή ομοιότητα μέ τά άνθέμια 
τοΰ ζωστήρος τοΰ Έθνικοϋ Μουσείου έχουν τά έπί τών όχήων άλλου έξ Άπουλίας. 
Δέν φέρει διαφορετικά άνθέμια ό ζωστήρ τής Καρλσρούης, έκ Κανόσα τής Νοτίου 
'Ιταλίας, αν κρίνωμεν έκ τής περιγραφής τοΰ Schumacher: οί λεπτοί δχήες λήγουν άφ’ 
ένός εις άνθέμια, άφ’ έτέρου εις άγκιστροειδεΐς κεφαλάς ζώων8. Ίταλιωτικής ή έτρου- 
σκικής προελεύσεως πρέπει νά είναι καί ό ζωστήρ εις τό Πολεμικόν Μουσεϊον, τήν 
Armeria τοΰ Τουρίνου, μέ δμοιον τύπον καί διάταξιν τών πτηνών9.

Κάτι τό άπροσδιόριστον καί θολόν χαρακτηρίζει τά διακοσμητικά σχήματα τοΰ έλά-

5. Richter, Handb. Greek art 198, είκ. 297.
6. De Ridder, Br. ant. du Louvre II, πίν. 96, 2635. Reinach, RS II, 19, 2. Giglioli, Arte etrusca, 

πίν. 224 καί σ. 41.
7. N. Sc. 1924 πίν. 25,3. Aurigemma, Museo di Spina2, πίν. 67.
8. Beschreibungen der Sammlungen ant. Bronzen in Karlsruhe άρ. 715 - 722.
9. D.A. είς λ. Cingulum, σ. 1177, είκ. 1481. Έκ Βορείου ’Ιταλίας προέρχεται όμοιος ζωστήρ εϊς 

τό Μητροπολιτικόν Μουσεϊον τής Ν. Ύόρκης, μέ όπερβολικά έσχηματοποιημένους τούς άνθεμωτούς 
όχήας. G. Richter, Greek, etruscan and roman bronzes, άρ. 1580. Γεωμετρικήν απλήν διακόσμησιν 
φέρει ό έξ Aderno τής Σικελίας ζωστήρ, άναγόμενος πιθανώς είς τήν άρχαϊκήν έποχήν καί μάλλον 
άσχετος πρός τούς άνωτέρω μνημονευθέντας: Ausonia 8 (1913) 55, είκ. 4 (Ρ. Orsi).

Διά τόν ζωστήρα, πιθανώτερον μίτραν, έξ Εύβοιας, είς τό Cabinet des Medailles, φέροντα όμοιους 
κύκλους καί γραμμάς μένει νά έξακριβωθή αν είναι πράγματι έλληνικόν καί όχι ίταλιωτικόν εργον: 
Bronsted, έ.ά. 19, πίν. 7. Babelon - Blanchet 662, άρ. 2029. D.A. ε. ά. είκ. 1480. Πρβλ. καί τόν έκ 
Populonia, Ν. Sc. 1921, 199, είκ. 3. Μέ «palmette incisee» περιγράφεται ό έκ Σαλέρνο ζωστήρ, Ν. Sc. 
1952, 68. Άλλοι ίταλιωτικοί ζωστήρες άναφέρονται είς τό άρθρον Cinturone τής Enciclopedia dell” 
arte antica. Είς τούς πρωίμους ίταλιωτικούς ζωστήρας έστηρίχθη καί ή Lorimer θέλουσα νά άναπα- 
ραστήση τούς όμηρικούς, έ.ά. 245 έξ.
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σματος, σάν μία ελαφρά πάχνη νά έμποδίζη τήν καθαράν διαγραφήν των, λείπει ό «θυ
μός», δστις εμπνέει τούς έλλαδικούς τεχνίτας εις τήν κατασκευήν έργων πνοής.

Χωρίζεται προ πάντων ό ζωστήρ ούτος άπό των έλλαδικών διά τής μάλλον πρωτογό
νου τεχνικής του. ’Αντί τής σφυρηλατήσεως όλου του έλάσματος επί μήτρας, ή κατα
σκευή τής οποίας θά άπήτει έμπειρον καί ικανόν τεχνίτην, περιωρίσθη ό κατασκευά- 
σας τον ίταλιωτικόν εις παρασκευήν χωριστών μικρών μητρών δΤ έκαστον κόσμημα, 
τά πτηνά, τά βούκρανα, τον όφιν και εις τήν προσήλωσιν τούτων επί τής λείας επιφά
νειας. Δέν στερούνται έν τούτοις πλαστικής διαμορφώσεως τά δύο ακρινά βούκρανα, 
άξίζει δέ κάθε έπαινον ή άπόδοσις τών πτερών με τόσην χαρακτικήν εύαισθησίαν.

Ύποχρεούμεθα οΰτω, ένεκα τής φανεράς συγγένειας τού ζωστήρος 8602 με τούς άνω- 
τέρω μνημονευθέντας, καθώς καί ένεκα τής τέχνης του νά κατατάξωμεν καί τούτον εις 
τούς ίταλιωτικούς παρ’ όλην τήν ένδειξιν περί βοιωτικής καταγωγής του. Ούδέν σημεΐον 
επαφής υπάρχει μεταξύ τούτων καί τών δυστυχώς άτελέστατα γνωστών βοιωτικών ελα
σμάτων, άτινα διακρίνονται διά τήν ποιότητα τού χαλκού καί τήν τορευτικήν των τε
λειότητα10 11.

Άφ’ ετέρου ό τύπος καί ή εργασία, ή μάλλον βαρβαρική, τού ζωστήρος 8602 τον 
άνάγουν εις έπαρχιακόν καί μάλιστα έξωελληνικόν έργαστήριον.

Ώς πρός τήν χρονολόγησιν ύποχρεούμεθα νά κατέλθωμεν άρκετά χαμηλά άφοϋ ό 
τύπος τών πτερύγων, ίσχυρώς έσχηματοποιημένος, δέν είναι νοητός προ τού τέλους 
τού 6ου αίώνος π.Χ.,τά δέ βούκρανα μόνον ώς ωχρά κατάλοιπα τής άρχαϊκής τέχνης 
δύνανται νά θεωρηθούν. Τό πρώτον ήμισυ τού 5ου αίώνος φαίνεται ώς τό πιθανόν κα- 
τώτατον όριον τής κατασκευής τού ζωστήρος 8602.

"Αν πράγματι εύρέθη ούτος εις τάς Πλαταιάς, προβάλλει δελεαστική ή ύπόθεσις ότι 
είναι δυνατόν νά άπετέλεσε μέρος τής πανοπλίας πολεμιστού, λαβόντος μέρος είς τήν 
μάχην, όχι ύποχρεωτικώς ίταλιώτου νέου, άφού ουδεμία, όσον γνωρίζω, υπάρχει πλη
ροφορία περί συμμετοχής Ελλήνων εκ τής μακρυνής ταύτης περιοχής11. Έξ άλλου εί
ναι πολλαί αί όδοί διά τών όποιων θά έφθανεν ό ζωστήρ, όπως καί τά άλλα, όχι πολλά, 
χάλκινα έργα — έτρουσκικής τέχνης ταύτα — άτινα εύρέθησαν επί έλληνικού εδάφους12, 
ούτε εΐμεθα είς θέσιν νά άποκλείσωμεν χρονολόγησιν τού ζωστήρος εις τάς μετά τήν 
μάχην τών Πλαταιών δεκαετίας.

Άλλη πιθανότης είναι ότι ή ζώνη άφιερώθη εις τι τών Πλαταϊκών ιερών ύπό Έλλη- 
νος τής Μεγάλης Ελλάδος ή τής Σικελίας, όπως τό χάλκινον κράνος τό άφιερωθέν είς 
τήν ’Ολυμπίαν ύπό τού 'Ιέρωνος τών Συρακουσών (Br. Mus. Br. άρ. 250, Karo έ. ά. 
σ. 320 σημ. 1).

Είς τήν άνωτέρω τονισθεΐσαν σπάνιν ελληνικών ζωστήρων υπήρξε λίαν ευπρόσδε- 
κτος ή κατάθεσις είς τό Εθνικόν Μουσεϊον δύο τεμαχίων χαλκού έλάσματος εξαι
ρετικής τέχνης. Τον χαρακτηρισμόν τού όλου ώς ζωστήρος στηρίζουν τά τρία α
νοίγματα έπί τού άκρου τού ενός τμήματος (Πίν. 29 - 33 ), άτινα έχρησίμευον άναμφι- 
βόλως πρός υποδοχήν καί στερέωσιν τών έπί τού άντιστοίχου άκρου προσηρμοσμέ-

10. Furtwangler, ΚΙ. Schr. 442 έξ., πίν. 14. De Ridder, Br. de la Soc. Arch. άρ. 799. Wolters, AE 
1892, 213 έξ.

11. Μάχη Πλαταιών: Ήρόδ. IX, 50 έξ. RE είς λ. Plataiai (Kirsten).
12. Περί τούτων έπραγματεύθησαν ό Karo, ΑΕ 1937, I, 316 έξ. καί ό Kunze, Robinson Studies 

1736 έξ.
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νων όχήων13. Αί μικραί όπαί κατά μήκος των ελασμάτων, καλύτερον διατηρηθεΐσαι 
είς τό μικρότερον, ήνοίχθησαν προφανώς πρός σφήνωσιν έπί τού δερμάτινου ζωστή- 
ρος, δστις θά συνεκράτει όπισθεν τον μετάλλινον.

Την έξαίρετον τορευτικήν τέχνην άναδεικνύει καλύτερον ή λάμπουσα επιφάνεια, 
τής όποιας ή άνοικτή πράσινη πάτινα, παρομοία, αν δχι καλύτερα τής έπί των έκ Δω
δώνης χαλκών, έχει σπανίαν χρωματικήν θέρμην.

Ή όπισθία δψις τών ελασμάτων, δπου είναι φανεραΐ αί κοιλότητες τών μορφών (Πίν. 
29,33) διδάσκει πόσον άπλώς θά διεγράφοντο αί τελευταΐαι έπί τής μήτρας, είδωλα άνευ 
ζωής, και δτι μόνον μετά τό πέρας τής σφυρηλατήσεως θά άνελάμβανεν ό χαράκτης 
τό έργον τής άναδείξεως τών περιγραμμάτων καί τών λεπτομερειών. Διά τής έπιμό- 
νου καί λεπτής ταύτης έπεξεργασίας έδίδετο φώς είς τά ακαθόριστα σχήματα, πνοή εις 
τά μέλη τών άνθρώπων καί τών ζώων, γραμμική εύλυγισία εις τάς κινήσεις των.

Στηριζόμενοι είς τό έξαίρετον σχέδιον τοϋ κ. Άλεξ. Κοντοπούλου δυνάμεθα νά παρα- 
κολουθήσωμεν άκόπως τήν σφυρήλατον παράστασιν (Πίν. 30).

’Αριστερά άρχίζει αύτη μέ άρμα μόνιππον, πρός δεξιά, έπί τού όποιου βαίνει πολεμι
στής φέρων βοιωτικήν άσπίδα φθάνουσαν άρκετά άνωθεν τών γονάτων. Ό πολεμιστής 
ϊσταται έπί τοϋ άρματος μέ τά γόνατα έλαφρώς λογισμένα, knieweich. ’Αποτελεί τοΰτο 
συμμετοχήν τοϋ κάτω σώματος είς τήν έλαφράν πρός τά έμπροσθεν κλίσιν τοϋ άνω, 
διοχετευθεΐσαν καί έπι τοϋ δγκου τής άσπίδος. ’Εκπληκτικόν φαίνεται δτι τά σκέλη 
τοϋ πολεμιστοΰ παρεστάθησαν έξω τοϋ δίφρου, προφανώς έκ τής άνάγκης σαφήνειας 
ήτις χαρακτηρίζει πάσαν πρώιμον τέχνην.

Όλιγώτερον άπλοϊκοί οί ζωγράφοι τών άττικών γεωμετρικών άγγείων, άρχαιοτέρων 
κατά ένα τουλάχιστον αιώνα τοϋ ζωστήρος, συνείθιζον νά παριστάνουν τούς ήνιόχους 
έπί τοϋ δίφρου ή έντός αύτοϋ, ώστε νά κρύπτωνται οί άκροι πόδες των. Ύπερβάλλων 
τούς άλλους κατώρθωσεν ό ζωγράφος τοϋ Διπύλου νά παραστήση τύπον ήνιόχου μέ 
στάσιν τεταμένην άλλά καί άνετον, ήγεμονικήν, κυρίαρχον έπί τοϋ ίππου καί έπί τοϋ 
άρματος14.

Έπεκτείνοντες τήν άφοριστικήν διαπίστωσιν τοϋ Payne δτι ή «κωπηλασία είναι άναμ- 
φιβόλως τό κατ’ έξοχήν γεωμετρικόν είδος σωματικής άσκήσεως »15, θά ήδυνάμεθα νά 
ίσχυρισθώμεν, στηριζόμενοι κυρίως έπί τών ήνιόχων τοϋ Διπύλου, δτι εξ ίσου έκφρα- 
στική τής γεωμετρικής αίσθήσεως είναι καί ή άρματοδρομία, ή άπαιτοϋσα έντασιν 
δλου τοϋ σώματος: προβολήν τών άγκώνων, έλαστικότητα τών σκελών.

13. Άρ. εύρ. 16514. Παρεδόθη υπό τοϋ Γεωργ. Θεοδ. Μπαρδαβίλια τήν 27-9-55, μέ τήν πληροφορίαν 
δτι εύρέθη «περίπου προ ένός έτους» είς τό Κεραστάρι Τριπόλεως, δυτικώς τής Άσέας, «ένώ κατε- 
σκευάζετο κοινοτική δεξαμενή είς τό δκρον τής αόλής τοϋ Παντελή Λ. Άδαμοπούλου». 'Ολικόν μή
κος 0,42. Μήκος τοϋ έλάσματος Α: 0,19. Μέγιστον βψος: 0,085. Τοϋ Β. μήκος 0,23. Ύψος 0,085.

14. Helbig, Horn. Epos2, 139 έξ. Jdl 58 (1943) 1 έξ. (G. Nottbohm). CV Louvre 11 πίν. 1, σ. 3 έξ. 
Mon. Piot 49 (1957) 22 έξ., είκ. 8 - 10 (F. Villard). R.A. 23 (1945) 55 έξ. (Chamoux). BSA 44 (1949) 
104 έξ. (S. Kirk). Mel. Picard II, 1949, 1070 έξ. (F. Villard). Sweitzer, Beitrage 54 έξ. πίν. 8 καί AE 
1953 - 54, A πίν. 2, 2, πίν. 3, 2 καί πίν. 5, 2 (Kunze). Robertson, Gr. Paint. 39, 41.

Enciclopedia dell’ arte antica (Arte Geometrica) 825, είκ. 1025. Οίνοχόη ’Αγοράς : Hesperia 5 (1936) 
26 - 27, είκ. 23 - 24. J. Davison, Geom. Workshops 67, είκ. 77 καί σ. 138 (δπου ή βιβλιογραφία ). Πρβλ. 
καί τούς δίφρους τοϋ ύστερογεωμετρικοϋ άμφορέως τοϋ Λονδίνου, έκεΐ σ. 136. Arias - Hirmer, Tau- 
send Jahre, πίν. 10.

15. Pr. V. σ. 10.
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Όλιγώτερον ελκυστικοί είναι οι πρώτην φοράν έπΐ τών νεωτέρων γεωμετρικών αγ
γείων παρουσιαζόμενοι ήνίοχοι οί φέροντες μακρόν χιτώνα, μέ φανεράν ύποχώρησιν 
τοΰ καθαρώς γεωμετρικού σχήματος16.

Ίο έπί τού ελάσματος άρμα, διά νά έπανέλθωμεν είς αυτό, έχει διαλελυμένα τά στοι
χεία τού δίφρου, ώστε νά παρουσιάζονται κατενώπιον, παρατεταγμένα έπί τού ίδιου 
επιπέδου- ιδιαιτέρως φανερόν είναι τούτο είς τό πεταλοειδές, κεκαμμένον εξάρτημα, 
τήν άντυγα, όπου έχει προσδεθή ό ζυγός.

"Οτι οί ζωγράφοι τοΰ 7ου αίώνος έφρόντιζον νά παρουσιάζουν κανονικώτερον τόν 
τύπον τοΰ άρματος τό διδασκόμεθα έκ τής πρωτοκορινθιακής οίνοχόης Chigi. Έδώ 
είναι φανερόν πώς θά ώφειλε νά παραστήση ό τορευτής τοΰ ελάσματος τόν δίφρον τοΰ 
άρματος, άν δέν κατείχετο ύπό τής επιθυμίας νά τόν ϊδη άνεπτυγμένον έπί τής έπιφανείας, 
είς παρατακτικήν έκθεσιν.

Τό άπό τοΰ κάτω τμήματος τοΰ δίφρου έξέχον μακρύ ξύλον, ό ρ υ μ ό ς, διερχόμε- 
νον σχεδόν παραλλήλως πρός τήν χαίτην τοΰ ίππου, θά κατέληγε πιθανώς άνω εις τόν 
χηνίσκον, τόν έχοντα συνήθως σχήμα κεφαλής πτηνού17.

"Ολα τά μέλη τοΰ δίφρου δηλοΰνται μετά σαφήνειας ήδη έπί τών γεωμετρικών αγγείων 
τοΰ β' ήμίσεος τοΰ 8ου αίώνος. Τό άρμα τοΰ Σχ. 1, παρασταθέν έπί τοΰ γνωστοΰ άμφο- 
ρέως έξ Ερέτριας είναι άπήχησις παραστάσεων έπί συγχρόνων άττικών άγγείων18.

Δέν είναι φανερόν έπί τοΰ χαλκοΰ ζωστήρος, άν ό ρυμός συνδέεται μέ τό διά χαράγμα
τος δηλωθέν περί τόν λαιμόν τοΰ ίππου λ έ π α δ ν ο ν ή μέ τόν έπιμελέστερον έπί τής 
κοιλίας του χαραχθέντα μασχαλιστήρ α19. Τά ύπό τοΰ ήνιόχου διά τής δεξιάς 
κρατούμενα ήνία διακρίνονται μεταξύ τοΰ ρύγχους καί τοΰ λαιμοΰ, τό άρμα είναι τε- 
τράκνημον, κατ’ άντίθεσιν πρός τά νησιωτικά, τά όκτάκνημα20. Ή έπί τοΰ κέντρου τοΰ 
κύκλου διακρινομένη στιγμή προδίδει τήν χρήσιν διαβήτου πρός χάραξιν τοΰ διπλοΰ 
κύκλου τοΰ μοναδικοΰ τροχοΰ.

'Ως πρός τήν στάσιν τοΰ ίππου, μέ μετέωρα καί βραχύτερα τά δύο έμπρόσθια σκέλη, 
θά έλεγέ τις ότι δηλώνει κίνησιν, άν καί, ένεκα τής ύπάρξεως τών δύο πεζών πρό αύτοΰ, 
είναι προτιμότερον νά τόν φαντασθώμεν είς στάσιν άνησύχου άναμονής.

Όλον τό άνω σώμα τών δύο άντιμετώπων πολεμιστών καλύπτεται ύπό τής βραχείας 
βοιωτικής άσπίδος. Άνερμήνευτον είναι τό άπό τοΰ άριστεροΰ ώμου τοΰ ένός τούτων 
έκφυόμενον άντικείμενον, τό όποιον δέν δυνάμεθα νά έρμηνεύσωμεν άλλως ή ώς βρα
χίονα κραδαίνοντα τό δόρυ ύπεράνω τής κεφαλής. Άσύνηθες είναι έν τούτοις τό πά
χος καί ή κατεύθυνσις αύτοΰ.

Ό πολεμιστής ούτος είναι ό μόνος έξ όλων τών έπί τοΰ άρματος παρασταθέντων, 
τοΰ όποιου έσώθη καί ή κεφαλή. Τό καλύπτον ταύτην κράνος θά έκορυφοΰτο υπό λό

16. Κρατήρ Βρεταν. Μουσείου: JHS 19 (1899) πίν. 8. Matz, Gr. Kunst I πίν. 14β. Γυμνός ό ήνίοχος 
κατ’ έξαίρεσιν έπί τών ΰστερογεωμετρ. κρατήρων τοΰ Έθνικοΰ Μουσείου. J. Davison, ε.ά. είκ. 33 
καί τοΰ Cleveland, έκεΐ είκ. 34.

17. Πολυδεύκης I, 142 έξ. Jdl 1937 σ. 177, είκ. 12 (X. Καροΰζος).
18. Άμφορεύς Έρετρίας: Έθν. Μουσείου άρ. 14763. ΑΕ 1903, 44, είκ. 7 (Κουρουνιώτης). Γεω

μετρική κεραμεική Έρετρίας BSA 1952, 1 έξ. 1954, 2 έξ. 14 έξ. (J. Boardmann).
19. Mercklin, Rennwagen 67. Gervasio, Bronzi di Bari 236. AM 1916, 341 έξ. (Wrede). Καροΰζος, 

έ.ά. σ. 187.
20. AM 23 (1898) 38 έξ. (R. Zahn). Καροΰζος, έ.ά. σ. 186 κ.έ.
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φου, ώς δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν έκ της όπισθεν τοϋ τραχήλου χαρακτής γραμμής, 
ήτις δηλώνει πιθανώτατα τό άκρον τοΰ λόφου.

Ώς προς τόν τύπον τοΰ κράνους δυνάμεθα έκ των διακρινομένων χαραγμάτων νά 
συμπεράνωμεν τοΰτο τουλάχιστον, ότι τόν έφαντάσθη ό τεχνίτης καλύπτοντα μέν καί 
τό πρόσωπον, αλλά πρωίμου, αδιαμόρφωτου είσέτι κορινθιακού σχήματος21. Διά τούς 
μή σωθέντας λόφους έπί των χάλκινων κρανών προσφέρει τό έλασμα μικράν συμβολήν 
πρός άναπαράστασιν τουλάχιστον τοϋ μήκους των.

Ώς πρός τόν δεύτερον πολεμιστήν αριστερά, τόν ίστάμενον ελαφρώς ύψηλότερον τοϋ

Σχέδ. 1. 'Ιππεΰς έπί γεωμετρικού άμφορέως τοϋ Έθνικοϋ Μουσείου

πρώτου, δέν δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν εάν έπρόβαλλε τήν χεΐρα ή άν ό τεχνίτης παρη- 
τήθη τής δηλώσεώς της, περιορισθείς εις τήν περιληπτικήν όλων άσπίδα.

Διασκεδαστικόν είναι ότι τό οπίσθιον σκέλος έκάστου τών πολεμιστών παρουσιά
ζεται με μετέωρον τό πέλμα, κατά σχήμα προηγούμενον πλέον τών δύο αιώνων τοϋ 
πολυκλειτείου ευρήματος. Πιθανώς ήθέλησε νά δώση διά τοϋ τρόπου τούτου ό τεχνί
της δρμήν πρός τά έμπροσθεν εις τούς μονομάχους, νά ύποδηλώση τόν «θυμόν», τό 
πολεμικόν μένος· αξιοθαύμαστος είναι πάντως ή άπόδοσις τής όργανικής συστάσεως 
τών σωμάτων, καθώς καί τής κινήσεως.

21. I ΟΙ. Ber. πίν. 7, II καί VI Ber. πίν. 34 - 35. VII Ber. πίν. 13 έξ. σ. 59 έξ. («Helm mit Buschbahn»). 
Matz, ε.ά. πίν. 266 - 67.
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Διά τό έπόμενον άρμα, το βαΐνον πρός τήν ιδίαν κατεύθυνσιν μέ τό πρώτον, άντιθέ- 
τως πρός τόν παρ’ αύτό πολεμιστήν, δέν είναι σαφές άν άνήκη εις τούτον ή είς τον 
άλλον, τόν πρό τοΰ ίππου. Μόνιππον καί αύτό άποτελεΐται εκ των ιδίων στοιχείων, ό
πως καί τό προηγούμενον, παρασταθέντων κατά τόν αυτόν προσθετικόν τρόπον, κατε
νώπιον, άνευ τής έπιβαλλομένης δψεως τής άντυγος εκ τοΰ πλαγίου.

Ή μόνη διαφορά σχετικώς μέ τό προηγούμενον άρμα είναι ότι ό ρυμός άπέχει περισ
σότερον τής ράχεως τοΰ ίππου, διότι ή κάμψις του άρχίζει χαμηλότερον, ΐνα άπολήξη 
άνω είς τόν μή σωθέντα χηνίσκον.

’Αδιαφορών ό τεχνίτης διά τήν πιστήν άπόδοσιν των λεπτομερειών δέν έφρόντισε 
νά καταστήση φανερόν εις ποιον σημείον συνδέεται ό ρυμός πρός τόν υπό τόν ώμον 
τοΰ ίππου σαφώς διακρινόμενον μασχαλιστήρα. Τό άκρον τοΰ ζυγοΰ θά προσηρμόζε- 
το διά τοΰ ρυμοΰ ύπό τόν χηνίσκον, όπως είς τό άρμα τοΰ γεωμετρικοΰ άγγείου (Σχ. 1).

Έπί τοΰ έλάσματος παρεστάθη καί ό δεύτερος ήνίοχος έξω τοΰ δίφρου, χωρίς νά 
κρατή τήν άσπίδα: Γυμνός, θά έφερε πιθανώς μόνον τόν ύποτυπωδώς δηλωθέντα ζω
στήρα, άν δέν είναι τυχαΐαι αί έπί τής λεπτής όσφύος του χαρακταί γραμμαί. Παρα
σταθείς μέ τό στήθος κατενώπιον «κρατεί» είς τήν δεξιάν, παραδόξως ύπεράνω τής 
παλάμης, δύο δόρατα είς όριζοντίαν διάταξιν, διά τής άλλης τά ήνία.

Θά έλεγέ τις συμβατικήν τήν άπόδοσιν τής στάσεώς του, άφοΰ μόνον είς τό άνω σώ
μα συγκεντροΰται διά τής κλίσεως πρός τά έμπρός ή ύπηρεσία τοΰ ήνιόχου, ένώ τό 
κάτω παρουσιάζεται άμέτοχον, απαθές. 'Υπάρχει έν τοότοις τόση έκφρασις σφυζούσης 
ζωής είς τό σχήμα τοΰτο, ώστε ό ήνίοχος είναι ή θελκτικωτέρα μορφή τής παραστάσεως.

Θυμοειδή ήθέλησε καί τόν δεύτερον ίππον ό τεχνίτης, άν κρίνωμεν εκ τοΰ άνυψου- 
μένου καί άνεπαισθήτως καμπτομένου έμπροσθίου σκέλους.

Ή άτελέστατα σωθεϊσα ύπολειπομένη σκηνή άπετέλει τό κέντρον τής άφηγήσεως. 
"Αν καί ή άνδρική μορφή δέν φέρει θώρακα είναι έν τούτοις άναμφιβόλως πολεμιστής, 
δστις θά έκράτει πιθανώς καί τό δόρυ. Ό δεύτερος, άντιμέτωπος, τοΰ όποιου έσώθη 
καί ό άκρος πούς, άπέχει κάπως από τοΰ πρώτου- τό μεταξύ των πτηνόν, βαΐνον έπί 
ύψηλών ποδών, φαίνεται ύδροχαρές. 'Οριζόντια χαράγματα δηλώνουν τό πτερόν- 
ούτε ή τριγωνική ούρά είναι γυμνή διακοσμήσεως22.

Έπί τοΰ έλλείποντος τμήματος τοΰ ζωστήρος θά έπανελαμβάνετο άναμφιβόλως τό 
θέμα τών αρμάτων, έναλλασσόμενον μέ ζεΰγος μονομάχων. Τήν ύπόθεσιν δτι τό πτηνόν 
κατέχει τό κέντρον τοΰ ζωστήρος τήν στηρίζει ή περίμετρος τοΰ τελευταίου, ήτις θά 
έφθανε μέχρι 0,84, άφοΰ τό μήκος τών σωζομένων έλασμάτων είναι 0,42. Καί άν άκόμη 
παρενεβάλλετο ό χιτών μεταξύ του σώματος καί τοΰ ζωστήρος είναι ή περίμετρος αυ
τή ή κανονική διά τήν όσφύν «εύζώνου» πολεμιστοΰ, δέν άπέχει δέ τής περιμέτρου του 
άνωτέρω δημοσιευθέντος ϊταλιωτικοΰ ζωστήρος.

Τών έλλειπόντων άρμάτων τήν κατεύθυνσιν πρέπει νά φαντασθώμεν άντίθετον, βλέ- 
πουσαν πρός τό κέντρον ή δλη σύνθεσις θά είχε διάταξιν συμμετρικήν. Άναπόφευκτον 
ήτο δτι ή έκκίνησις τών δύο άκραίων άρμάτων θά έγίνετο από τών όχήων πρός τό έσω- 
τερικόν τοΰ ζωστήρος καί δχι άντιθέτως- ούτω ή κεντρική σκηνή τών έκατέρωθεν τοΰ 
πτηνού μονομάχων θά εύρίσκετο άκριβώς κάτωθεν τής ράχεως τοΰ πολεμιστοΰ23.

22. Πτηνόν εις σκηνήν μονομαχίας: ’Ασπίδες Τίρυνθος, BSA 42 (1947) 137, πίν. 18 a-c.
23. Εναλλαγή άρμάτων μέ ζεΰγος όπλιτών φερόντων τήν βοιωτικήν, μακράν όμως άσπίδα, είναι
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Χρήσις χαράγματος έγινε διά τά περιγράμματα των μορφών, των ίππων, τοΰ άρματος 
καί των έξαρτημάτων των. Αί ούραί των ίππων τονίζονται έσωτερικως, δμοια χαράγμα
τα εξαιρετικής λεπτότητος δηλώνουν τήν χαίτην των ίππων, τό λέπαδνον, τόν μασχα- 
λιστήρα, δλα τά μέλη του σώματος.

Τριπλή χαρακτή γραμμή αποδίδει τόν λόφον τοΰ κράνους, διπλή τά περιγράμματα 
των άσπίδων. Έξαιρετικώς διά τό άνω περίγραμμα τής άσπίδος τοΰ πολεμιστοϋ, δστις 
είναι αντιμέτωπος τοΰ φέροντος τό κράνος, έγινε χρήσις μονής γραμμής.

Αξιοθαύμαστος είναι ή σταθερότης των χαραγμάτων, ιδίως δπου συνδυάζονται μέ 
τήν λυγερότητα των καμπύλών. Τό προσδίδον δμως άντικατοπτρισμόν εις τήν λάμπου- 
σαν επιφάνειαν είναι ή διάφορος πλαστική έξαρσις των μορφών, αντίστοιχος προς τόν 
πραγματικόν δγκον των. Άπό τών άμυδρώς διαγραφομένων σφυρών άναπτύσσεται, βα- 
θμιαίως άνερχομένη, ή πλαστικότης τών κνημών καί τών σωμάτων τών πολεμιστών, 
ενώ άπό τών λεπτών σκελών τών ίππων εκφύονται, άποτόμως στρογγυλούμεναι, αί 
όπλαί των. Περισσότερον δλων προβάλλονται τά σώματα τών ίππων, οΐτινες εναργέ
στεροι ουτω, δεσπόζουν τών άλλων άποτελοΰντες τό κυρίαρχον θέμα τής δλης είκό- 
νος. Δέν συναντώμεν όμοιας πλαστικός έναλλαγάς εις άλλα χάλκινα τορευτά έργα, 
ούτε καν εις τό ολίγον νεώτερον, έκ τών πλέον θαυμαστών τής ’Ολυμπίας: τό έλασμα 
μέ τόν Και νέα, έργον πιθανώτατα Τωνος τορευτοΰ24.

Τήν φροντίδα, αλλά καί τήν έπιδεξιότητα τοΰ κατασκευαστοΰ τής μήτρας πρός δια- 
φοροποίησιν τών επιπέδων, πρός άποχωρισμόν τών μελών άπ’ άλλήλων άπολαμβάνομεν 
κυρίως εις τάς όπισθίας, τάς άρνητικάς όψεις τών ελασμάτων (Πίν. 29,33), ενώ 
πρό τής άλλης, τής κυρίας, γοητεύεται ό οφθαλμός κυρίως ύπό τής δεξιοτεχνίας τοΰ 
χαράκτου.

Έργασχήρων καί χρονολογία. Δύο είναι τά κύρια στοιχεία άτινα βοηθοΰν τήν άκρι- 
βεστέραν τοποθέτησιν τοΰ ελάσματος : ό τύπος τών ίππων καί τό ιδανικόν τοΰ τεχνί
του διά τό ανθρώπινον σώμα, έκδηλον κυρίως εις τόν γυμνόν ήνίοχον τοΰ δευτέρου 
άρματος. Έχει οργανικήν συγκρότησιν μέ κέντρον τήν στενήν όσφύν άπό τής οποίας 
ύψοΰται βραχύ τό σώμα άνω, κάτω αναπτύσσονται οί μηροί καί αί έλαστικαί, δχι δμως 
ραδιναί κνήμαι.

Άντίθεσιν πρός τά συγκεκροτημένα σώματα τών πολεμιστών άποτελοΰν οί ίπποι. 
Ό λεπτός τράχηλος, τά ελαφρώς βαίνοντα σκέλη, ή λεπτή κοιλία, τό στενόμακρον 
πρόσωπον προσδίδουν εις τόν πληρέστερον διατηρηθέντα ίππον τήν ύπεργηΐνην ελα
φρότητα τοΰ μυθικοΰ Πηγάσου.

Τήν μοναδικότητα τών ίππων τοΰ ελάσματος βεβαιώνει ή σύγκρισις μέ ζωγραφι
στούς επί τών πρωτοκορινθιακών καί πρωίμων κορινθιακών άγγείων25. Παρ’ δλην τήν 
παλαιϊκότητά των δέν ύψοΰνται οδτοι ύπεράνω τής συμβατικότητος ένός κληροδοτη- 
θέντος σχήματος, τόν τράχηλόν των βαρύνει ή παχεΐα χαίτη. Διά τής προτιμήσεως τής

έπί τής μεσαίας ζώνης τοΰ άνωτέρω μνημονευθέντος γεωμετρικού άμφορέως τοΟ Βρετ. Μουσείου, 
J. Davison έ.ά. 100, είκ. 136.

24. I. ΟΙ. Ber. 87 έξ., πίν. 30-31. Matz ε.ά. 283 β. Kunze, Neue Meisterwerke 17, είκ. 36. Richter, 
Arch. Art 60 είκ. 89. Bull, van de Vereenigung 14 (1939) 8, είκ. 6 (Beazley). Schuchhardt, Gr. Kunst 
76 έξ. είκ. 55.

25. Payne NC. πίν. 21, 11 καί πίν. 32,4' Prot V. πίν. 22,1.
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όρθιας, λεπτοτρίχου χαίτης είναι πιθανόν δτι δ τεχνίτης του ελάσματος ήθέλησε νά 
παραστήση χαρίεντα, ευκίνητον πώλον, βέβαιον είναι δτι κατώρθωσε νά τοΰ έμφυσή- 
ση καί μένος επικόν.

Μονομαχίαν τοϋ έπους άφηγεΐται, δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν βασίμως, καί ή επί 
τοΰ ζωστήρος παρασταθεΐσα. Αί μορφαί των ήρώων θά προσέδιδον άπόκρυφον δύνα- 
μιν εις τον περιβαλλόμενον τον ζωστήρα, παρακινοΰντες αυτόν εις κλέα αντάξια των 
παλαιών εκείνων ήρώων. Καθώς είναι ανεξερεύνητοι αί συνθήκαι τής εύρέσεως δεν 
είναι βέβαιον άν ό ζωστήρ άνετέθη τελικώς εις ιερόν ή συνώδευσε μέχρι τοΰ τάφου 
τον πολεμιστήν, δπως ή ώραία γεωμετρική πανοπλία τοϋ ’'Αργους26.

Ούτε όμως τό έργαστήριον εις τό όποιον έσφυρηλατήθη είμεθα εις θέσιν νά προσ- 
διορίσωμεν μετά βεβαιότητος. « Εις τήν περιοχήν τής πρωίμου χαλκοπλαστικής ίσταν- 
ται αί τοπογραφικαί αποδόσεις άναμφιβόλως επί άσθενεστέρων βάσεων ή λόγου χάριν, 
ό χρονολογικός προσδιορισμός, διά τόν όποιον ή καλύτερον γνωστή έξέλιξις τής άγ- 
γειογραφίας δίδει έν τινι μέτρω άξιόπιστον στήριγμα» βεβαιώνει αριστος γνώστης τής 
πελοποννησιακής χαλκουργικής τέχνης27.

Στηριζόμενος εις τήν βεβαίαν συμμετοχήν Άργείων τεχνιτών διά τήν άνά- 
πτυξιν καί μεταμόρφωσιν ανατολικών θεμάτων συμπεραίνει άλλου ό ίδιος δτι εις 
άργεϊα εργαστήρια θά ήδύναντο νά άποδοθοϋν τινά τών εξ ’Ολυμπίας χαλκών ελα
σμάτων28.

Πρός τήν περιοχήν τοϋ Άργους φερόμεθα πράγματι υπό τής διαπλάσεως τών σω
μάτων, τών όποιων έτονίσαμεν άνωτέρω τήν σύνταξιν, άγουσαν εις τά κοντά, τετράγω
να σώματα τών άργείων έργων τοΰ 5ου αίώνος29.

Έκ τών άρχαϊκών μνημείων οόδέν άλλο προσφέρεται έκ πρώτης όψεως τόσον πρός 
σύγκρισιν δσον τό γνωστόν έλασμα τοϋ Αργείου Ηραίου30. Παρ’ δλην τήν σχετικήν 
έλαφρότητα, τήν όποιαν προσδίδει ή στενή όσφύς εις τόν γυμνόν ήνίοχον τοΰ ζωστή
ρος δέν διαφέρουν αί άναλογίαι τοΰ σώματος από τοΰ «Όρέστου» τοΰ ελάσματος εκεί
νου. Διά τοΰ άργείου μορφικοΰ ίδανικοΰ είναι δυνατόν νά έρμηνευθή καί τό μόνον σω- 
ζόμενον πρόσωπον τοΰ ήνιόχου, διά τό όποιον όφείλομεν νά παραδεχθώμεν χαμηλόν 
μέτωπον.

Ασυμβίβαστα πρός τήν δωρικότητα τών άργείων έργων παρουσιάζονται τά σώματα 
τών ίππων μέ τούς εΰγενεϊς λαιμούς, άτινα όδηγοΰν εις άναζήτησιν κορινθιακών μνη
μείων. Μετά τήν κατά τά τελευταία έτη άνακάλυψιν άγγείων έκ τάφων τοΰ Άργους, 
άτινα ήλθον νά βεβαιώσουν τήν υψηλήν στάθμην τοΰ άργείου γεωμετρικοΰ ρυθμοΰ,

26. BCH 81 (1957) πίν. I-IV, 322, έξ. (Ρ. Courbin). Buschor, Ρ12, σελ. 9. —Τήν προέλευσιν έξ 
ίεροΟ ένισχύει ή μικρά πληροφορία τοϋ παραδώσαντος το εύρημα δτι «έκεΐ πλησίον έντός όπής 
ειχον ευρεθή, πρό τριακονταετίας περίπου, πήλινα είδώλια, μεταξύ τών όποιων μία γυναίκα μέ σταμνί 
στό κεφάλι». Τήν προκύπτουσαν πιθανότητα δτι ή ζώνη κατεσκευάσθη μόνον διά νά άνατεθή, τήν 
άποκλείει έν τούτοις ή κατά συμπερασμόν περίμετρός της. 'Απλή αναθηματική ζώνη θά ήτο μι- 
κροτέρα.

27. Kunze, VII ΟΙ. Ber. 155.
28. Olymp. Forsch. II, 229.
29. Langlotz, F.B. 57 έξ. Buschor, Friihgr. Junglinge 35 έξ.
30. AJA 43 (1939) 415 έξ. είκ. 6. Hampe, Sagenbilder πίν. 41. Matz ε.ά. είκ. 292 β. Richter, Arch. 

Art είκ. 33. Kunze, Olymp. Forsch. II, 229.
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γνωρίμων δχι τόσον εκ των γεωμετρικών τάφων τής Τίρυνθος, δσον των Μυκηνών, θά 
ελεγέ τις έν τούτοις δτι έκ τής παραδόσεως ταύτης κατάγεται ή καλλιγραμμία καί 
ή λυγερότης τών ίππων τοϋ ζωστήρος31.

Ό εδώ είκονιζόμενος σκύφος, παλαιόν κτήμα τοϋ Εθνικού Μουσείου32, προέρχεται 
έκ Μήλου καί έθεωρεΐτο διά τοϋτο έργον κυκλαδικόν (Πίν. 34). Ό μακαρίτης Δημ. 
Εύαγγελίδης άπομονώσας αυτόν τών άλλων, τών εύρεθέντων εϊς τήν Αργολίδα, έτόνισε 
«τήν μείζονα αυστηρότητα καί λεπτότητα έν τοϊς μηλίοις άγγείοις άτινα ήδύνατο νά 
έκλάβη τις άργολικά»33. Έπικρατεστέρα, σχεδόν ύποχρεωτική, είναι σήμερον ή γνώμη 
τοϋ Buschor, δστις τον θεωρεί άργεΐον34.

Ή δωρική τεκτονικότης τής συνθέσεως, τά θέματα καί ή τεχνοτροπία, ή κεραμεική 
καί γραφική τελειότης άγουν πράγματι εις τά γεωμετρικά αγγεία τοϋ Άργους καί τών 
Μυκηνών. 'Όσον σημαντικόν καί αν είναι τό χρονικόν κενόν, τό μεσολαβοϋν μεταξύ 
τοϋ αγγείου καί τής τορευτής ζώνης, θά έκλινέ τις νά θεωρήση τούς γραπτούς ίππους 
ώς προγόνους τών τορευτών τοϋ έλάσματος, άν μάλιστα άναλογισθή δτι μεταξύ τών 
δύο έργων παρενεβλήθη ή άνανέωσις τοϋ μορφικοϋ ιδανικού κατά τήν πρώιμον άνατο- 
λίζουσαν έποχήν.

Άλλην δυνατότητα συγκρίσεως προσφέρει τό έξ Άμυκλαίου ίππάριον, τό όποιον, 
άν καί σημαντικώς νεώτερον τοϋ έλάσματος, διακρίνεται διά συγγενή διάπλασιν καί 
ζωικήν ορμήν35.

Άφοϋ, άναζητοΰντες έργα, κατέλθομεν μέχρι τοϋ 6ου αϊώνος θά ήτο παράλειψις άν 
άντιπαρερχόμεθα τό δτι τά σώματα τών πολεμιστών έπί τοϋ έλάσματος, ιδίως τοϋ ήνιό- 
χου, άνακαλοΰν τον χαριέστατον χάλκινον Απόλλωνα τοϋ τέλους τοϋ 6ου αίώνος, έκ 
τής περιοχής τής Σπάρτης36, άλλά καί άλλα παλαιότερα λακωνικά έργα.

Τά υπό τοϋ δημοσιεύσαντος τό άγαλμάτιον τονισθέντα δτι «ή κοντόχονδρη σύ- 
στασις καί ή μυϊκή πληρότης δέν είναι άνήκουστα διά τά λακωνικά έργαστήρια» 
συμφωνοϋν προς τήν προ τών μέσων τοϋ 6ου αίώνος προτίμησιν εις τό έργαστήριον 
τοϋτο διά βαρέα, τετράγωνα σώματα37, ιδιότητες αΐτινες διακρίνουν τάς έπί τοϋ έλά
σματος μορφάς.

Τό έξαγόμενον συμπέρασμα είναι δτι ή όμοιότης μέ τά δημιουργήματα άργείων 
τεχνιτών δέν είναι τόση, ώστε νά άποκλείη διά τό έλασμα τήν λακωνικήν προέλευσιν, 
ή άβεβαιότης δέ αϋτη γίνεται περισσότερον θεμιτή εις τήν πρώιμον έποχήν του.

Παρ’ δλην τήν ένδειξιν τήν όποιαν προσφέρει ό τόπος τής εύρέσεως δέν έστράφημεν 
προς τήν Αρκαδίαν, δπου έν τούτοις έπιχωριάζει ό τύπος τής άσπίδος τοϋ πολεμιστοΰ38. 
Όσα άρκαδικά χάλκινα έργα έσώθησαν, μή στερούμενα άγροτικής γοητείας, άποχω-

31. Γεωμετρικά Τίρυνθος: Tiryns I πίν. 15, άρ. 1,13. Νεκροπόλεως Μυκηνών: ΑΕ 1912, 134, είκ. 
7-8 (Δ. Εύαγγελίδης). Pfuhl Muz 63, είκ. 21 - 22.

32. Κατά σχέδιον Άλεξ. Κοντοπούλου. Άρ. εύρ. 877 (C.C. 226). Jdl 1899, 34, είκ. 12. Perrot VII, 
166, είκ. 48. Pfuhl ε.ά. είκ. 21.

33. 'Ε.ά. σ. 132.
34. AM 54 (1929) 161.
35. Θεωρία W. Schuchhardt, 246, είκ. 8 -10.
36. Χάριζες Ε. Langlotz, 33 έξ. πίν. 5 - 6 (Χρ. Καροϋζος ).
37. "Ε.ά. 37.
38. Lorimer Η. and Μ. 159.
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ρίζονται των προερχομένων έκ των μεγάλων πελοποννησιακών κέντρων διά τής κατα
φανούς έπαρχιακότητος, συνυφασμένης μέ έξάρτησιν εξ άργείων ιδίως προτύπων, δέν 
είναι δέ άγνωστος ή έλλειψις άρχαϊκών καί κλασσικών τορευτων τοιαύτης ποιότητος 
έκ τής άρκαδικής περιοχής39.

’Απομένει νά άσχοληθώμεν συντόμως καί μέ τήν χρονολογικήν κατάταξιν τοΰ ζω- 
στήρος. Πρώτον στηρικτικόν σημεΐον είναι οι ίπποι, των όποιων έτονίσαμεν τήν ύστε- 
ρογεωμετρικήν σύστασιν. Περιορισμόν πρός τά κάτω αποτελούν άφ’ έτέρου τά σώ
ματα των πολεμιστών καί των ήνιόχων, τά όποια προοιωνίζονται τήν δαιδαλικήν στα
θερότητα, χωρίς όμως καί νά είναι αντιπροσωπευτικά της. Λείπει είσέτι ό τεκτονικός 
δαμασμός, ή ύποταγή είς σχήμα όχι στερούμενον ζωής, άλλά κλεινόν ταύτην έντονον, 
σφύζουσαν καί πλαστικώς.

Τό μόνον σωζόμενον πρόσωπον τού πολεμιστοΰ έχει, εΐδομεν, διαμόρφωσιν προδαι- 
δαλικήν. ’Ολίγον νεώτερα έργα, όπως αί «μετόπαι» των Μυκηνών, ό χάλκινος Κούρος 
τοΰ Μουσείου τών Δελφών, ή θεά τής Auxerre καί έκ τής μικροτεχνίας, αί πλαστικαί 
κεφαλαί τών πρωτοκορινθιακών άγγείων μαρτυρούν ποιαν έκτασιν έλαβεν έντός τοΰ 
δωρικού χώρου ή νέα τεχνοτροπία ήτις άνενέωσε τήν παλαιάν γεωμετρικήν κληρονο
μιάν μέ νέον, λανθάνοντα δυναμισμόν καί μέ μέσα έκφραστικά απλού μεγαλείου40.

Προτείνομεν ουτω ώς πιθανωτέραν χρονολόγησιν διά τό χάλκινον έλασμα τό β' τέ
ταρτον τοΰ 7ου αϊώνος π.Χ.

ΣΕΜΝΗ ΚΑΡΟΥΖΟΥ

39. ’Αρκαδικά χάλκινα: ΑΕ 1904, 178 έξ. (Κ. Κουρουνιώτης). Lamb, Greek - Roman Br. 91 έξ. 
πίν. 29 - 31 καί πίν. 57. BSA 27, 33 έξ. (W. Lamb). Langlotz F. Β. πίν. 28 καί σ. 55 (άπόδοσις είς τό 
άργεϊον έργαστήριον).

40. Jenkins, Dedalika XI έξ. Payne NC 233 έξ. Bonner Jb 135 (1930) 74 έξ. (Rumpf). Buschor, PI.2 
17 έξ. Matz έ.ά. 168 έξ. Lippold, Gr. PI. 17 έξ.
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