
ΧΑΛΚΟΥΣ SATTPOS 228

■υατος ποός οεξιά καί κρατών τη χειρί σκήπτρου. 
Τήν κεφαλήν έστρεφε προς τά δπίσω. Αί μορφαί 
καί αύτοΟ είναι έρυθραί. Σήμερον σώζονται αίνον 
αί κεφαλαί των δύο ίππων μετά μικροΰ μέρους τής 
χαίτης, τοΟ δέ Διάς ή το σκηπτρον κρατούσα δε
ξιά χειρ μέχρι του άγκώνος και ή κόμη, ήτις είναι 
εστεμμένη καί άναδεδεμένη επί τής κορυφής. Το 
χείλος και τούτου περιέθεε κόσμημα συνιστάμενον 
έκ δύο σειρών ανθεμίων ούχί λοξώς τεθειμένων, 
αλλά καθέτους των μέν προς τά. άνω, τών δε προς 
τα κάτου. θύτου άποδεικνύεται νΟν οι επισήμων 
παραδειγμάτων ή ΰπαρξις τής κατηγορίας ταύτης 
τών αγγείων καί έν Έλλάδι.

’Επί τοΟ οημοσιευομένου κρατήρος αί κόμαι καί

m

τά. γένεια πασών τών μορφών, πλήν τοΟ Θησέως, 
είναι μελαναί καί μόνον τά. άκρα αυτών ύπόξανθα, 
του δέ Θησέως ολόκληρος ή κόμη είναι ξανθή' 
τούτο βεβαίως δεν είναι τυχαίου, αν καί εγώ δεν 
ένθυμοΟμαι νά. όνομάζηται όπό ποιητοΟ τίνος ή συγ- 
γραοέως ξανθός δ θησεύς, ώς άλλοι ήρουες. Τό 
'χρώμα δεν είναι διάφορον, άλλ’ αυτό τό μελανόν 
ήραιωμένον. Ξανθαί επίσης είναι καί αί ολίγαι επί 
τοΰ μετώπου τοΰ Μινώταυρου τρίχες καί αί λε- 
πταί γραμμάί, οι’ ών δηλοΟνται οί μυς αύτοΟ τε 
καί τοΰ Θησέως, ώς καί τινεςτών λοιπών μορφών. 
Τά γράμματα καί δ στέφανος, ον κρατεί ή ’Αριά
δνη, είναι λευκά.

Χρ. Δ. Τςοτντλς.

U ΕΝ ΤΗ ΣΤΑΑΟΓΗ ΙΩΑΝΝΟΓ ΔΗ ΜΗTΡI ΟΤ1 I

ΧΑΛΚΟΥΣ ΣΑΤΥΡΟΣ
(Όρ« πίν. 6 )·

Τον επί τοΰ έκτου πίνακος κατά τά. 2/3 τοΟ πραγ- 
ματικοΰ μεγέθους άπεικονιζόμενον Σάτυρον, όστις 
εΰρέθη μεν έν τή αρχαία τής Αίγυπτου πόλει Τάνει, 
περιήλθε δέ εις κτήσιν τών εθνικών ημών αρχαιο
λογικών Συλλογών έκ δωρεάς τοΰ φιλοπόλιδος κ. 
Ίωάννου Δη μητριού, έκδίδομεν ένταΰθα έν ψευδαρ
γυροτύπου είκόνι, γενομένη έν Παρισίοις κατά. σχε- 
οιογ -ράφημα τοΰ κ. Gillieron.
I) Σάτυρος ούτος είνε αληθώς έργου οόχί τών 

συνήθουν. Έν βλέμμα αρκεί, οπούς έννοήση τις τήν 
έξαίρετον τοΟ τεχνίτου επίνοιαν, θελήσαντος νά. 
παραστήση έν τώ έργου του όπερβάλλουσαν βακχι
κήν ηδονήν. Εχουν τό σου μα έντεταμένον ίσταται 
επί τών άκρουν ποδών δρχούμενος καί αΐ'ρων τάς 
χειρας’ ή δέ έν τώ δρχεϊσθαι κίνησις καί τουν μυών 
διάθεσις έκφράζουσι τήν έσουτερικήν τής ψυχής εύ- 
φροσύνην καί θυμηδίαν' θεόληπτος καί ενθους φαί
νεται ό'λους τουν τοΰ κόσμου έπιλαθόμενος. Ή μέν 
κόμη αύτοΟ είνε μακρά καί επιμελούς διεσκευασμέ- 
νη, ή δέ κεφαλή μ.έση τό μέγεθος, περιαγής καί

κλίνουσα προς τά δπίσω. Καί τό μέν μέτωπον είνε 
χαμηλόν, εχον έλαφράν κυρτότητα, τά δέ ομματα 
σύμμετρα καί κοίλα. Ή ρίς είνε βραχεία εχουσα 
τά πτερύγια πλατέα, τά χείλη σύμμετρα καί έχουσι 
τό φίλτρον καί τήν νύμφην ήρεμα δεδηλωμένα’ τά 
ώτα είνε βραχέα καί ζωόμορφα, το γένειον δασύ 
καί ούλον, καί ή ό'λη τοΟ προσουπου έκφρασις έν- 
θουσιώσα. Ή κατασκευή τοΟ σώματος αύτοΟ είνε 
ρωμαλέα μέν, άλλα συνάμα ραδινή καί νευρουδης" 
οί μΟς είνε εκπεφρασμένοι τόσον αρμοδίους καί τό
σον σύμ,φωνοι προς τάς κινήσεις τών μελών, ώστε 
ή τέχνη δέν έδύνατο ούτως εΐπείν νά παραστήση 
αυτούς τελειότερου. Καθόλου δέ αξιοθαύμαστα είνε 
έν τψ Σατύρφ τούτω ή ένότης τής κατασκευής τοΰ 
όλου σώματος, ό έναρμόνιος τών μελών συνδυα
σμός, ή έντελής συμμετρία, καί προ πάντων ή 
ανατομική τών μυών ακρίβεια, τήν οποίαν όπως κα- 
ταδείξουμεν, άπεικονίσαμεν τον Σάτυρον κατά τέσ- 
σαρας Θέσεις, προτιμήσαντες τοΟτο άντί πάσης πε
ριγραφής, ήτις όσον λεπτομ,ερής καί αν έγίνετο, δέν
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ήθελε δυνηθή νά δουση έννοιαν σαφή τοΟ πράγμα
τος και εις αυτόν ακόμη τον επί τέχνη ανατομικόν. 
ΤΙ οιατήρησις τοΟ άγαλματίου έν γένει είπείν εΐνε 
επιεικώς καλή, έλλείπουσι [/.όνον ο πήχυς το0 δε
ξιό 0 βραχίονας, και οί τέσσσ.ρες δάκτυλοι τής δεξιάς 
χαρός.

Παρεμφερής του ήμετέρφ Σατύρφ, ώς την αύ- 
τήν περίπου τοΟ σώματος έχων στάσιν καί ίσος σχε
δόν τό μέγεθος, εΐνε ό γνωστός έκ χαλκοΟ επίσης 
πεποιημένος Σάτυρος, ό έν τω Μουσείφ μέν τής 
Νεαπόλεως τα νυν ύπάρχων, έν Πομπηία δε ανα
καλυφθείς (I). 'Όμως ο του έν Νεαπόλει Μουσείου 
Σάτυρος διαφέρει τοΟ ήμετέρου κατά τά έξης, δη
λαδή φέρει περί την κεφαλήν στέφανον έκ πίτυος, 
επί τοΟ μετώπου κεράτια, ών ο ήμέτερος στερεί
ται, έχει τά ώτα επιμήκη, την κεφαλήν ούχί προς 
τά όπίσω κλίνουσαν, καί τό σώμα ούχί τόσον λε
πτόν ώς το τοΟ ήμετέρου' καθόλου δέ ύπολείπεται 
τοΟ ήμετέρου εκείνος κατά τε τήν εξεργασίαν και 
χάριν.

Έκ τοΟ Σατύρου τοΟ έν τω Μουσείφ τής Νεα- 
πόλεους, πλήρους διασοοθέντος,’δυνάμεθα νά συμ- 
πληρώσωμεν τά έλλείποντα τοΟ ήμετέρου μέρη, 
τον από τοΟ αγκώνος άποκεκομμένον πήχυν τοΟ δε
ξιού βραχμονος, και τούς τέσσαρας δακτύλους τής 
άριστεράς χειρός, τον άντίχειρα, τον μέσον, τον 
παράμεσου καί τον μικρόν, ών ό μέν μέσος έξετεί- 
νετο παραλλήλους του σωζομ.ένου δείκτου, ό δέ πα
ράμεσος, καί ο μ.ικρος έκάμπτοντο προς τά έσω έπί 
το0 κοίλου τής χειρός, 6 δε άντίχειρ τέλος οιευθυ- 
νετο εκτεινόμενος προς τά άνω μέ έλαφράν τινα 
κατά τον αρμόν αυτού καμπήν. Ή αυτή των δα
κτύλων διάθεσις πρέπει νά έννοηΟή καί κατά τήν 
δεξιάν νειρα. Όπως καταστήσουμε'/ τοίς άναγνώ- 
σταις ημών προχειροτέραν τήν σύγκρισιν καί αντι
παραβολήν των ένλόγφ Σσ.τύρουν,άπεικονίσαρ.εν έν 
τώ παρεντεθειμένου πίνακι δύο άπλά σχεδιογραιοή- 
ματα, ών τό μέν όπ άριθ. 1 παριστα τον έν τώ 
Μουσείφ τής Νεαπόλεως Σάτυρον, τό δέ ύπ’ άριθ. 
2 τον ήμέτερον κατ’ εκείνον συμπεπληρωμένον. 1

(1) ’Απϊΐκιίνισμκ του Σατύρου τούτου ορ« έν Mliseo Borb. τομ. 
% jrv. 42 — Clarac, πιν. 717, »ρ. 1715. A.=Overbeck, Ponipe i 
ly.3. 3ί σελ. 550.

Έκ τής συγκρίσεως ταύτης προκύπτει, ότι άμ- 
φότεροι οί περί ών 6 λόγος Σάτυροι, καίπερ εχον- 
τες διαφοράς κατά τε τό ολον καί τά μέρη, εύνοή- 
τους άλλως, ών τινας, τάς κυρκοτέρας έσημειώσα- 
μεν ανωτέρω, ανάγονται εις εν καί τό αυτό προυτό- 
τυπον,πρός ό μετά μ.είζονος ή έλάσσονος ελευθερίας 
εποιήθησαν.

’Αλλά ποίον ήτο άράγε τό προυτότυπον τούτο, 
προς ο εποιήθησαν τά άγαλμάτια, καί εις ποιαν 
εποχήν δυνατόν νά άναχθώσιν ; Ό προσδιορισμός 
τής εποχής αύτών καθόλου ειπείν δεν είναι αμφί
βολος . Το χαρίεν καί ραδινόν τοΟ σώματος, ή συμ
μετρία, ή έπιμεμελημένη τής κόμης διασκευή καί 
ή καθόλου τεχνοτροπία αυτών εΐνε τεκμήρια πεί- 
θοντα ημάς, ότι τά έν λόγφ άγαλμάτια δύνανται 
νά άναχθώσιν ούχί άπιθάνως εις τήν τέχνην τής 
έποχής του Λυσίππου, 6’στις, εάν ήνε ορθά τά Οπό 
τοΟ Πλινίου περί αύτοΰ άναφερόμενα (Plin· Ν. Η. 
36, 6ο ), μεγίατην προσοχι)ν έ'άωσεν εις την rha- 
σχευην της κόμης, εις το καταΦτενάζειν την μέν 
κεφαΛην μνκροτεραν,τΰ 'fs αώμα ίσρζνοτερον,καί 
εις το όναφν,Ιάττειν έπιμεΛέστατα την συμμετρίαν, 
συμμετρίαν άλλους τοιαύτην, οποία δεν άπαντά 
έν τή φύσει. Διά τοΟτο ο Λύσιππος παραβάλ
λουν τά έργα του προς τά των παλαιοτέρουν, ε/·ε- 
γεν, on. οί μέ/' προγενέστερον αντοΡ τεχνϊταν 
έποίησαν τονς όνθρώπονς όποιον ησαν, αντός Ό 
όποιον ένραίνοντο ότνεΐνε « vulgoque dicebat. ab Hit's 
factos qmles essent homines, a se qmles videven
tin' esse » (1). ’Αληθώς δέ έν τοίς Σατύροις τού
τοι;, προπάντων δέ έν του ήμετέρφ παρατηροΰμεν 
πάντα σχεδόν τά χαρακτηριστικά ταΟτα, μάλιστα 
δέ τήν συμμετρίαν.

Κατά τά εΐρημένα λοιπόν ους προς τήν εποχήν 
τοΟ πρωτοτύπου δεν θά σφαλώμεν, νομίζω, άνά- 
γοντες αότό εις τήν τέχνην τής έποχής τοΟ Λυσίπ
που, όμως ους προς τον τεχνίτην αυτού ούοέν τεκ-

(1) Plin. αυτόθι. Το γωρίον τούτο τού Πλινίου ί,ρμηνεύβη οιαυο - 
ροτροιτω;, άλλ’ ούοερ.ια των γενομε'νων ρ.ε'-/ρι τούλι ερμηνειών ραίνε
ται επαρκής ουσα: πρβλ. Overbeck, %, f. Alterth. 1857. άριθ. 50, 
Plastik IP, σελ. 180. Bursian, Algm. Eneycl. I Bd. 82. 41.54 
σημ. 18. 0-Muller, kl. Sclir. II. 331. Brtinn, Grieeh. Kims tier 
I, 377. Jaim,'Βει. d Sachs. Gesellsch. 1850 σελ. 128 και I?. καί 
νεωστι Bluinncr, Rhein. Mus. N. F. τόυ.. 32, σελ. 605.
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μήριον εχομεν,έξ οδ δρμώμενοι νά δρίσωμεν αύτόν 
ασφαλώς καί μετά βεβαιότητος. Άναφέρεται μέν 
ήμίν Οπό τοΟ Πλινίου (Ν. Η. 35. 64), ότι b Λύ
σιππος μεταξύ των άλλων αύτοΟ έργων έποίησε καί 
Σάτυρον έν Άθήναις’ αλλά τοΟτο καί μόνον, ού- 
δεμία δέ άλλη πληροφορία ού'τε περί της στάσεως 
τοΟ έργου, ού'τε περί της τεχνοτροπίας αύτοΟ.. Δεν 
δυνάμεθα λοιπόν επί της ξηράς ταύτης καί άνεπαρ- 
κοΰς τοΟ Πλινίου είδήσεως βασιζόμενοι νά αποδώ
σω μεν μετά Οετικότητος τό πρωτότυπον εις αύτόν 
τον Λύσιππον' ούχ ήττον όμως ούδένα λόγον έχο- 
μεν νά άποκλεισωμεν παντελώς την εικασίαν ταυ-

την. Διό δέν εινε ίσως άπίθανον, ότι έν τώ Σατύρω 
τούτφ κεκτήμεθα άντίγραφον τοΟ έν Άθήναις Σα- 
τύρου τοΟ Λυσίππου.

ΤαΟτα έκρινα διά βραχέων νά σημειώσω έπί τού 
παρόντος περί τοΰ εξαίρετου τούτου καλλιτεχνή
ματος ούκ άγνοών, ότι πολλά έδυνατό,.τις νά γράψή 
περί αύτοΟ. Άλλ’ έπειδή ούτε ο χώρος ούτε & σκο
πός τοΰ περιοδικοΰ τούτου έπιτρέπουσι μακρά άρ
θρα, επιφυλάσσομαι έν αισιωτέροις καιροίς νά δη
μοσιεύσω άλλαχοΰ εκτενή περί αύτοΟ πραγματείαν, 
εάν τις άλλος δέν μέ προλάβη.

Κ. Δ. Μυλωνάς.

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΝ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟΝ
ΕΚ ΤΗΣ ΘΟΛΟΙ ΤΟΪ ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟ!

(Πίναξ 10 ).

Ή έν ετει 1882 καί 1883 άνακαλυφθεϊσα έν 
ταϊς έν τώ ιερώ τοΟ ΆσκληπιοΟ έν Έπιδαυρία 
άνασκαφαΐς θόλος τοΟ Πολυκλείτου έδημοσιεύθη 
μετά σχεδιασμάτων τοΟ Dorpfeld έν τοΐς Πρακτι
κούς τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας τοΟ έτους 1883. 
Τό περιφερές τοΟτο οικοδόμημα είχε δύο σειράς 
κιόνων, μίαν εξωτερικήν, ρυθμοΟ δωρικό Ο, καί μ,ίαν 
εσωτερικήν άποτελουμένην έκ δεκαέξ κορινθιακών 
κιόνων. Τών κιόνων όμως τούτων δέν ειχεν εύρεθή 
έως τότε ολόκληρον τό κιονόκρανον, αλλά μ,όνον 
τεμάχια, έφθαρμένα έν πολλοΓς καί ούχί μείζονα 
τοΟ ήμίσεος, έξ ών όρμώμένος ό Dorpfeld άναπα- 
ρέστησεν ολόκληρον τό κιονόκρανον (ίδε Πρακτικά 
κτλ. τοΟ έτους 1883 Πίναξ Δ',άρ. 2). Μόνον κατά 
τάς άρχάς του ένεστώτος έτους εύρέθη ολόκληρον 
καί κάλλιστα διατηρούμενον τό περί οδ ό λόγος 
κιονόκρανον, όπερ δημοσιεύομεν έν τφ εις τό άρ- 
θρον τοΟτο προσαπτομένω ύπ’άριθ. 10 Πίνακι (1). 1

(1) Τά έν τω Πίνακι τοιίτω σγεοιάσματα είνε τά έξης: Άρ. 1. 
κορμός τοΰ κιονόκρανου. — Άρ. 2· τομή αύτοΰ,— Άρ. 3. πρόσοψις 
αύτοΰ κάτωθεν. — Άρ. 4. άνθέμιον. — Άρ. 5. ελιξ. — Άρ. 6. φύλ-

Τό κιονόκρανον τοΟτο παραβάλλοντες πρός τά 
κατά τά πρότερον έτη εύρεθέντα τεμάχια πει- 
θόμεθα ότι εΐνε άναμφισβητήτως τό κιονόκρανον 
τής θόλου' οι’ αύτοΟ άρα γνωρίζομεν τό πρώτον έν 
τή άληθεί αύτοΟ μορφή τό τής θόλου κορινθιακόν 
κιονόκρανον. Άλλ’ έκ τής παραβολής αύτοΟ πρός 
τά ρηθέντα τεμάχια συνάγομεν πρός τούτοις, οτι 
δέν έγένετο χρήσίς αύτοΟ έν τώ οίκοδομήματι, 
διότι δ άβαξ δέν φέρει έπί τής άνω έπιφανείας, άς 
φέρουσι τά τεμάχια όπάς, αίτινες έχρησίμευον εις 
την διά γόμφων καί μολύβδου σύνδεσιν τοΟ κιονο- 
κράνου μετά τοΟ έπιστυλίου (1). Έκ τούτου δέ 
έδύνατό τις νά συμιτεράνη, ότι ένεκα λάθους ίσως 
έν ταΓς αναλογίαις ή ένεκα άλλου τίνος έλαττώ- 
ματος τό ύπ έξέτασιν κιονόκρανον άπεβλήθη ύπό 
τοΟ άρχιτέκτονος καί έμεινεν άχρηστον’ άλλ η ύπό- 
θεσις αύτη προσκρούει εις τον τόπον καί τρόπον τής

λον έκ τής πρώτης σειράς. — Άρ. 7. πρόσοψις τής έλικος κατά τήν 
γραμμήν ΑΒ.

(1) Διαφέρει πρός τούτοις τών τεμαχίων κατά τούτο,οτι αί πλάγιαι 
επιφάνεια: τοΰ άβακος δίν εΐνε εντελώς έξειργασμέναι.
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