
εύρέσεως αύτου, διότι δεν εόρέθη ερρι^ένον που 
ούδ’ έπ'ι τοΟ άρχαίου εδάφους, άλλ’ εύρέθη εις βά
θος ένος μέτρου ύπό το άρχαίον έδαφος, έν τφ 
χώρω τω μεταξύ της θόλου καί τού ναοΟ τοΟ 
ΆσκληπιοΟ, καθέτως κείμενον καί διά πλίνθων 
επιμελούς καθ’ άπασαν αύτοΟ τήν επιφάνειαν περι- 
τετυλιγμένον. Εινε άρα κατάδηλον δτι έτάφη ύπό 
ανθρώπινης χειρός καί περιετυλίχθη διά πλίνθων 
έπί τω σκοπώ τοΟ νά κεϊται εκεί άβλαβες καί 
ασφαλές. Ποία δέ ή έξήγησις του παραδόξου τού
του φαινομένου, εινέμοι πάντη άδηλον. Μήπως τό 
προκείμενον κιονόκρανον ήτο τό παράδειγμα, καθ’ 
ό κατεσκευάσθησαν τά λοιπά, καί εκ τούτου ίσους 
εύλαβείας ένεκα προς τό επιφανές οικοδόμημα καί 
τον αρχιτέκτονα αύτοΟ έθαψαν αύτό, ίνα σώζηται 
διά παντός; Τά παραδείγματα δμως κατεσκευά- 
Χοντο ο Οχι έκ σκληροΟ λίθου, άλλ έκ κηροΟ ή έξ 
άλλης μαλακης καί εύκόλως έξεργαζομένης ύλης.

Καί αύται μεν αί περί τοΟ ύπ’ έξέτασιν κιονο- 
κράνου ειδήσεις, ας είχαν νά άνακοινώσω τω άνα- 
■γνώστη1 άλλ’ανάγκη νά προσθέσω καί τά έξης :

"Αν ήτο βέβαιον δτι ή θόλος ορκοδομήθη ύπό 
Πολυκλείτου τοΟ έπιφανοΟς γλύπτου τής Ε’ έκα- 
τονταετηρίδος, έδυνάμεθα νΟν νά είπωμεν δτι τό 
προκείμενον κιονόκρανον εΐνε τό άρχαιότατον των 
σωζομένων ήμίν κορινθιακών κιονοκράνων' αλλά 
προ πολλου έχω ήδη ’υποδηλώσει (ΙΙρακτικά τής 
Άρχ. Εταιρίας τοΟ έτους 1883 σελ. 30) καί άλ
λοτε εκτενούς θέλω αναπτύξει, δτι κατ’ έμήν γνου- 
μην δ άρχιτέκτων τής τε θόλου καί τοΟ θεάτρου 
εινε πιθανώς Πολύκλειτος δ νεώτερος, δ κατά τό
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πρώτον ήμισυ τής Δ’ έκατονταετηρίδος άκμάσας. 
Τούτου δέ ούτως εχοντος, παραβάλλοντες τό ύπ’ 
έξέτασιν κιονόκρανον πρόςτό έκτοΟ ναού τοΟ ’Απόλ
λωνος έν Φιγαλία παρατηροΟμεν,δτι τό τελευταίου 
τοΟτο, μίαν μόνον σειράν έχον φύλλων καί έκ τού
του ικανόν μέρος τοΟ καλούμένου καλάθου άκό- 
σμητον, θά εινε άρχαιότερον τοΟ ήμετέρου καί οίο- 
νεί ή πρώτη μορφή τοΟ κορινθιακοΟ κιονοκράνου, 
διότι οίανδήποτε καί άν παραδεχθώμεν τήν άρχήν 
καί τον τρόπον τής άναπτύξεως τοΟ κορινθιακοί» 
κιονοκράνου, μίαν σειράν φύλλων θά εϊχεν αύτό 
κατ άρχάς, τής δευτέρας σειράς προστεθείσης ύστε- 
ρώτερον προς μείζονα καλλωπισμόν (1). Τό προκεί
μενον δμως δύο σειράς έχον φύλλων δεικνύει τήν 
δευτέραν περίοδον τής άναπτύξεως τοΰ κορινθιακοΟ 
κιονοκράνου, έν ω έξ άλλου τό άπλοΟν τής μορφής 
αύτοΟ αποτελεί άντίθεσιν προς τό τοΟ μνημείου τοΟ 
Αυσικράτους, έν ω τό κορινθιακόν κιονόκρανον ανα
φαίνεται έν άκρα αναπτύξει καί τελειότητι.

Κατά ταΟτα άρα το ύπ’ έξέτασιν κιονόκρανον, 
δπερ άλλως μεγίστην έχει δμοιότητα πρός τό έκ 
τοΟ ναοΟ τοΟ ’Απόλλωνος έν Μιλήτφ, ίσταται με
ταξύ τοΟ έκ τής Φιγαλίας καί τοΟ έκ τοΟ μνημείου 
τοΟ Αυσικράτους, κατ’ ακολουθίαν προέρχεται πι
θανώς έκ τών χρόνων τοΟ πρώτου ήμίσεος τής Δ' 
έκατονταετηρίδος. Προστίθεται άρα δι’ αύτοΟ καί 
εις λόγος, ύπέρ ής ανωτέρω έξήνεγκον εικασίας, 
δτι άρχχτέκτων τής θόλου ήτο Πολύκλειτος ούχί δ 
αρχαιότερος, άλλ’ δ νεώτερος.

Π. Καββαδϊας.
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ΑΡΧΑΪΚΟΝ ΑΕΤΩΜΑ ΕΚ ΤΗϊ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
(Όρα τήν αργήν τοΰ άρθρου τούτου εν τή Άρχ.Έφημ. του 1884 σ. 147 ·>ς και τον οικεΐον πινκαα ύπ’αρ. ί ).

β\ η γιαραςταςις

Ό κατά τής Ύδρας άθλος τοΟ Ήρακλέους εινε 
έκ τών έργων το0 ήρωος τούτου, άπερ έξ άρχής 
ή τε ποίησις καί αί τέχναι καθ’ ομοιον τρόπον πα
ρέστησαν. Κατά τον Ησίοδον (Θεογον. 313 κ. έξ.) 
ή Ύδρα εινε θυγάτηρ τής Έχίδνης έκ τοΟ Τυφάω-

νος, άνατραφείσα πρός όλεθρον το0 Ήρακλέους 
ύπό τής έχθράς αύτώ Μρας.

(1) Τοιαύτη Οά ήτο ή φυσική πορεία του κιονοκράνου τούτου εν τή 
αναπτύξει αύτου1 άλλ’ εννοείται δτι πρός διάκρισιν τής φυσικής ταύτης 
πορείας αύτου δεν πρέπει νά λάβωμεν υπ’ δψιν τά μεταγενέστερα κιο
νόκρανα, εν οίς siy6 παυσει πλέον ή άνάπτυξις και έπεκράτει ή σύγχι*- 
σις τών μορφών.
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Και την μ.έν Λιό; υιός Ινηρατο νηλε'ϊ '/αλκώ 
Άμφιτρυωνιάδης σύν άρηϊφίλω Ίολάω 
Ήραχλεη; βουλησιν ΆΟηναίης άγελείης.

Τά κύρια στοι/εΐα της διηγήσεως ταύτης τοΟ 
ποιητοΟ, ήτοι ή συμμαχία τοΰ Ίολάου και ή βοή
θεια της ’Αθήνας εύρίσκονται και έν ταίς αρχαίο- 
τάταις γνωσταίς ήμΐν παραστάσεσιν. Έπι της λάρ
νακας τοΟ Κυψέλου 6 Παυσανίας (V, 17, 11) 
περιγράφει την σκηνήν ταύτην' « την 'Ύδραν δέ, 
το έν τω ποτάμιο τή Άμυμώνη θηρίον, Ήρακλεί 
τοξεύοντι Άθηνά παρέστηζε», προσθέτει δέ οτι 
« άτε του Ήρακλέους οντος ούκ άγνωστου τοΰ τε 
άθλου χάριν και επί τφ σχήματι, το όνομα ούκ εστιν 
έπ’ αύτω γεγραμμένον ». Ομοίως ανάγκη εινε νά 
παραοεγθώμεν τήν παρουσίαν τής ’Αθήνας καί επί 
τοΟ έν Άμύκλαις θρόνου τοΟ ’Απόλλωνος, άν καί 
6 Παυσανίας (111, 18, 13) δεν αναφέρει τούτο ρη- 
τώς, διότι ή ’Αθήνα δεν λείπει ουδέ έπι των άρχαιο- 
τάτων πασών των σωζομένων παραστάσεων δύο 
κορινθιακών αγγείων, ών το μεν εύρέθη έν Αΐγίνη (1), 
τό δ’ έτερον εν "Αργεί (2).

Έπ άμφοτέρων ίσταται ή Άθηνά αμέσως όπίσω 
του μαχομένου ήρωος καί εκτείνει τήν χείρα ένθαρ- 
ρυνουσα αυτόν, εινε δέ άπλώς γυναικεία ένδεδυμένη 
καί άοπλος, ώς καί έν άλλοις άρχαϊκωτάτοις μνη- 
μείοις (3). Ή Ύδρα εύρίσκεται έν τω μέσω τής 
είκόνος μεταξύ τοΟ Ήρακλέους καί του Ίολάου, 
όπίσω ο αυτών φαίνονται τά άρματά των ή άλλα 
πρόσωπα.

Έν ταΐς λεπτομερείαις διαφέρουσιν αί παραστά
σεις αυται άλλήλων, π. γ. έν τω οπλω δι’ οδ ο 
Ηρακλής καταβάλλει τήν 'Ύδραν' κοινή δμως αύ- 
ταΐς πλήν τής παρουσίας τής ’Αθήνας εινε καί ή 
συμμαχία τοΟ Ίολάου , περί οδ κατά συνέπειαν

(1) Monuin. dell’Inst. Ill, πίν. 46, «ρ. 2 και Weleker, Alt. 
Denkm. Ill, πίν. VII. Νυν ίν τω (Λουσείψ Βρεσλαυίας.

(2) Arch. Zeitg. 1859, πίν. 125. Τό άγγεϊον το2το άπωλεσΟη νΟν 
άτυγως. Πρβ. Conze, Arch. Zeitg. 1880, σ. 74 εξ. Έπιτης εΐκο-
νος ταύτης ό γενειοφο'ρος άνήρ δεξιά της " Υ'ορας νομίζω εγώ οτι εινε 6 
Ηρακλή; , μεταξύ των ποοών τού οποίου επ’ άμφοτέρων των παρα
στάσεων φαίνεται ό Καρκίνος. Ινώ ό Ίόλαος εινε αγένειος επ’άμφο
τέρων και ώπλισμε'νος διά του αυτού δρεπανοειδούς οπλου.

(3) Π. /, επί τού επίσης εν Αΐγίνη εΰρεΟε’ντος αττικού αγγείου 
Arch. Zeitg. 1882, πίν. 9, έν ώ τά ίνο'ματα των μορφών εινε προσ- 
γεγραμμένα - Πρβ. και τά αΰτ. σ. 202 υπό Furtwangler άναφερο'- 
μενα άλλα παραδείγματα.

ανάγκη εινε νά ύποθέσωμ,εν, οτι όπήρχεν καί ένταΐς 
ύπο τοΰ Παυσανίου περιγραφομέναις άρχαιοτάταις 
παραστάσεσιν. Ώς γνωστόν έν ταΐς μυθολογικαΐς 
ημών παραδόσεσιν ή συμμαγία τοΟ Ίολάου ακρι
βώς έν τούτφ τφ άθλω δέν εινεάνευ σπουδαιότατος" 
κατά τον ’Απολλόδωρον (Βιβλ. II, 5, 2) ό Εύ- 
ρυσθεύς δέν ήθελε νά καταριθμήση τον φόνον τής 
'Ύδρας έν τοΐς δώδεκα άθλοις, οΰς αυτός τω ήρωι 
έπέβαλεν’ « ού γάρ μόνος, άλλα καί μετά τοΰ Ίο
λάου τής 'Ύδρας περιεγένετο».

Συμφώνως προς ταΰτα καί επί τών πλείστων 
τών ολίγον τι νεωτέρων παραστάσεων τοΰ μύθου 
τούτου (1) βλέπομεν τον Ίόλαον έργω συμπράτ- 
τοντα τω Ηρακλεί, ώς τούτο παρετηρήσαμεν καί 
έπι τών μνημείων, περί ών ανωτέρω έγένετο λόγος. 
’Εξαιρούνται όμως δύο μελανόμορφα αγγεία, ών τό 
μέν (2) έν τή συλλογή τής έν Άθήναις Άρχ. Εται
ρίας προέρχεται έκ Βοιωτίας, άλλ εινε βεβαίως 
εργον αττικόν, ώς τά πλείστα τών άρχαιοτάτων έν 
Βοιωτία εύρισκομένων αγγείων’ τό ο’ έτερον, έν 
Ιταλία (3; άνακαλυφθέν, ανήκει εις τήν κατηγο
ρίαν τών νυν συνήθως ^αδκιδοκων δνομαζομένων. 
Έπι τοΰ πρώτου παρίσταται ή 'Ύδρα έφ’ έκατέρας 
τών όψεων τοΰ αγγείου έλισσομένη περί δένδρον. 
’Αριστερά αυτής ίσταται ή Αθηνά, δεξιά δέ ό Ηρα
κλής ύψών λίθον κατ’αυτής έπι τής μιας είκόνος, 
επί δέ τής έτέρας κραδαίνων τό ρόπαλον. Η παρά- 
στασις αυτή εινε ολως ιδιόρρυθμος, έφευρεθεΐσα ώς 
φαίνεται ειδικώς διά το άγγείον τούτο' δι αυτής ο 
τεχνίτης προσεπάθησε ν’ άναπαραστήση τά διάφορα 
ύτάδια τοΰ άγώνος.

ΤοΟ έτέρου αγγείου ή είκών έπανελήφθη επί τοΰ 
ήμετέρου πίνακος ύπ’ άριθ 4 όπως γείνη δυνατή ή 
σύγκρισις προς τήν παράστασιν τοΰ έκ τής Άκρο- 
πόλεως αετώματος, μεθ’ οδ τοσοΟτον συμ.φωνεί έν 
τή συνθέσει, ώστε κατά τήν συναρμογήν τών τε- 
μαχίων έχρησίμευσέ μοι, σχεδόν είπεΐν, ώς ύπό- 
δειγμα.

Καί ενταύθα βλέπομεν δεξιά τον Ηρακλή , δστις

(1) Συνελέγησαν υπό Weleker, A1111 a 1 i 1842 σ. 103 εξ. (Alt. 
Denkm. Ill 257, πίν. Monument! Ill, 46).

(2) Ευρετηρίου άρ. 1210. Collignon , 211. Άπεικ. Heydemann, 
Or. Vasenb. VI, 1.

(3) Gerhard, Auserl. Vasenb. Τομ. II, πίν. 95-96, σ. 43-
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τή μέν των ψειρών συλλαμβάνει τον λαιμόν μιας 
των εννέα κεφαλών της 'Ύδρας, έν δέ τη έτέρα 
κρατεί τό ξίφος, ένφ εις τά αριστερά της παρα- 
στάσεως φαίνεται τό τέθριππον τοΟ ήρωος, οδ επι
βαίνει οπλίτης, δν άναμφιβόλως δυνάμεθα νά όνο- 
μάσωμεν Ίόλαον. Οδτος διά της προς τους μαχο
μένους στροφές της κεφαλής του συνδέει τά δύο 
τμήματα τής παραστώσεως, άτινα κατά τά λοιπά 
εξωτερικούς ούδολως συνδέονται μετ’άλλήλων, 
άπ’ εναντίας δέ έ’χουσι καί άντιΟέτους διευθύνσεις. 
Έν τφ μέσω δέ μεταξύ άμφοτέρων, αλλά προς τον 
Ήρακλέα έστραμμένη ίσταται ή προστάτις αύτοΟ 
Άθηνά φοροΟσα ένδυμα ποδήρες καί περικεφαλαίαν, 
έν δέ τή δεξιά κρατούσα οίνοχόην. Έν τή άριστερα 
κατά συνήθη τοίς άγγειογράφοις τύπον πρέπει νά 
ύποθέσωμεν, δτι κρατεί φιάλην, όπως μετά τό τέ
λος τοΟ άγώνος έγχύση τφ νικητή οίνον.

Πλήν τής 'Αθήνας λοιπόν κατά τά λοιπά ή σύν- 
θεσις τής εΐκόνος τοΟ αγγείου τούτου εινε, δυνάμεθα 
νά ειπωμεν, ή αύτή καί τοΟ αετώματος, μικραί δέ 
μόνον διαφοραί μεταξύ των δύο ύπάρχουσιν έν ταΓς 
λεπτομερείαις, ήτοι έν τφ ίματισμφ καί τω οπλω 
το0 Ήρακλέους καί τοΟ εταίρου του, έπίσης έν τή 
στάσει τοΟ τελευταίου τούτου καί έν τω αριθμώ 
τών ίππων.

Τοιαύτη συμφωνία μεταξύ τών δύο μνημείων δέν 
δύναται νά ήνε τυχαία, άλλ’ άγει εις τό συμπέ
ρασμα ή οτι τό έτερον έξαρτάται αμέσως άπό τοΟ 
έτέρου ή οτι άμφοτέρων οι τεχνίται είχον ύπ’ οψιν 
τό αύτό ύπόδειγμα. Δέν δυνάμεθα νά έξετάσωμεν 
ένταΟθα λεπτόμερέστερον τό ζήτημα τοΟτο, δπερ 
έχει μεγάλην σπουδαιότητα διά τήν ιστορίαν τής 
άγγειογραφίας, ιδίως σχετικώς προς τον τόπον τής 
κατασκευής τών χαάκι,όοκών λεγομένων άγγείων, 
αναγκάζομαι δέ νά περιορισθώ εις τό νά ύποδείξω 
μόνον τούς λόγους δι’οΟς εγώ πείθομαι δτι ή εικών 
το0 άγγείου έγένετο κατά τήν παράστασιν τοΟ ήμε- 
τέρου αετώματος. Ώς ειδομεν ήδη, διαφέρει αΰτη 
πασών τών πολυαρίθμιυν έπί άγγείων σωθεισών 
ήμίν παραστάσεων τοΟ Ήρακλέους κατά τής Ύδρας. 
Διότι εάν έξαιρέσωμεν τό έπίσης ιδιόρρυθμον βοιω- 
τικόν άγγεϊΌν, έπί πάντων τών λοιπών εύρίσκομεν 
ένα καί τον αύτόν τύπον, ήτοι δτι τής παραστάσεως

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1885.

τό κύριον μέρος άποτελοΟσιν 6 Ηρακλής καί ό Ίό- 
λαος μαχόμενοι κατά τής έν τω μεταξύ Ύδρας. 
’Από τοΟ τύπου αύτοΟ διαφέρει τό χαλκιδικόν άγ
γείον ού μόνον κατά τοΟτο, δτι ο Ηρακλής παρίσ- 
ταται, ώς καί έπί τοΟ βοιωτικοΟ, μαχόμενος μόνος 
κατά του θηρίου, άλλά πολύ μάλλον κατά τήν 
έξωτερικήν διάθεσιν τών μορφών, διότι δ άγών τού 
ήρωος κατά τής Ύδρας καταλαμβάνει μόνον τό 
δεξιόν μέρος τής παραστάσεως, εις δέ τό άριστεράν 
παρατίθεται ώς συμμετρικόν άντίρροπον αύτοΟ τό 
άρμα μετά τοΟ ηνιόχου.

Τοιαύτη σύνθεσις δέν εΐνε κατάλληλος δΓάγγεία 
καί βεβαίως δέν έφευρέθη έξ άρχής ύπό τοΟ άγ- 
γειογράφου* διότι αι τοΟ άγγείου εικόνες άναππύσ- 
σονται δσον οιόν τε μάλιστα περί εν ώρισμένον 
κέντρον. Έν άρχιτεκτονική δμως συνθέσει ή διά- 
θεσις αδτη τών μορφών εΐνε λίαν φυσική , διότι έν 
αύτή, ώς έν τω ήμετέρφ άετώματι, ή παράστασις 
έξ άνάγκης εκτείνεται συμμετρικώς δεξιά καί άρι- 
στερά, δ άριθμός δμως τών προσώπων περιορίζεται 
δσον οιόν τε ύπό του άκριβώς μεμετρημένου χώρου.

Ή έξέτασις καί μόνης τής συνθέσεως άποδει- 
κνύει, νομίζω, δτι δ τύπος οδτος τής παραστάσεως 
δέν εΐνε έπινόημα τών άγγειογράφων,άλλ’δτι έφευ
ρέθη είοικώς διά τό τής’Ακροπόλεως άέτωμα.Όρισ- 
τικώς δμως λύει το ζήτημα άλλη παρατήρησις. 
Τό άέτωμα εινε σχεδόν τό μόνον μνημεΐον έφ’ οδ 
παρίσταται δ άθλος οδτος τοΟ Ήρακλέους, χωρίς 
ή Άθηνά νά εινε παροΟσα" τοΟτο εινε λίαν περίερ
γον, καί κατωτέρω θά έπανέλθωμεν εις αύτό λε- 
πτομερέστερον. Τήν ’Αθήναν λοιπόν προσέθηκεν έξ 
ιδίων δ τεχνίτης τοΟ άγγείου εκείνου, εάν εινε άλη- 
θές δτι είχεν ώς ύπόδειγμα τήν παράστασιν τοΟ 
άετώματος. Καί έξηγείται ή προσθήκη αυτή εύκό- 
λως έκ τοΟ κοινοτάτου έθους τών άγγειογράφων 
τοΟ νά παριστώσι τήν θεάν συμπράττουσαν τφ 
Ήρακλεΐ έν παντί καί πάντοτε. Έάν δέ παρατηρή- 
σωμεν νΟν προσεκτικώτερον τήν άγγειογραφίαν θά 
ίδωμεν δτι ή μορφή τής ’Αθήνας δέν άποτελεϊ μέ
ρος τής άρχικής συνθέσεως' τφ δντι ή Άθηνά εινε 
έστενοχωρημένη καί έν μέρει καλύπτεται ύπό τών 
εκατέρωθεν αύτής μορφών' ή θέσις της δέν εΐνε 
θέσις άξια ού'τε τής κεντρικής μορφής τοΟ δλου ού'τε

16
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θεάς καί δμως εάν ο τεχνίτης τοΰ αγγείου πρώτος 
εφεύρε την εικόνα ταύτην, ή θέσις της ’Αθήνας θά 
ήτο ανεξήγητος, διότι επί τοΟ άγγείου ό χώρος δεν 
εϊνε περιωρισμένος, ώς επί του αετώματος. Τού- 
ναντίον δέ εξηγείται εύκόλως το πράγμα, εάν ύπο- 
θέσωμεν σ'τι ή θεά προσετέθη ούχί λίαν έπιτυχώς 
ύπό τοΟ άγγειογράφου εις άρχαιοτέραν άρτίαν συν- 
θεσιν.

Οί λόγοι ούτοι πείθουσί με, ότι το αέτωμα έχρη- 
σίμευσεν ώς ύπόδειγμα τοΟ αγγείου είτε άμεσους 
είτε εμμέσως. "Οτι τό άγγεΓον εινε ολίγον νεώτερον 
τοΰ άετουματος, άποδεικνύεται καί εκ τινων των 
μικροτέρων παραλλαγών έν τοίς ίματίοις καί τοίς 
ό'πλοις των μορφών, άς δ τεχνίτης του αγγείου πα- 
ρεδέχθη έν τη είκόνιτου συμμορφούμενος προς τούς 
τρόπους των συγχρόνων άγγειογρώφων' τοΟτο ρη~ 
τέον ίδιους περί της λεοντής, ήτις από των αρχών 
περίπου τοΟ 5ου αίώνος τυπικούς πλέον χαρακτηρί
ζει τον Ηρακλή.

Έν του αετού μάτι φορεί ό Ηρακλής θώρακα, ό'στις 
δεν αποκρύπτει το σχήμα τού στήθους καί τού σώ
ματος καί ου τίνος ή άκρα, ήτις φαίνεται εις τον 
αριστερόν άνω βραχίονα, εϊνε γουνιώδης καί έξέ- 
χουσα ώς σώματος στερεού. Δέν εϊνε λοιπόν χιτών 
έξ υφάσματος μαλακοΟ καί περιπεφυκότος του σώ- 
μκτι, άλλ’ αληθής χαλκούς θουραξ μιμούμενος 
οι έμπαιστικής εργασίας την φυσικήν κατασκευήν 
του ο-τήθους. Έπί τού θώρακας φαίνεται τελαμών 
λοξοί ς άπο τού δεξιού ώμου προς τήν άριστεράν 
πλευράν βαίνουν' εϊνε δέ οδτος ό τελαμουν τής φα
ρέτρας, ής το πρόσθιον κροσσωτόν άκρον φαίνεται 
ύπό τον τεταμένον αριστερόν βραχίονα του ήρουος, 
ακριβούς δέ εις τήν προέκτασιν τής άνου γραμμής 
τής φαρέτρας οπίσω τοΟ σώματος τοΰ Ήρακλέους 
σώζονται ακόμη ίχνη τού οπισθίου άκρου αυτής.

Αί κνήμαι τοΟ ήρωος εϊνε γυμναί' ό δεξιάς βρα
χούν καί ή κεφαλή λείπουσι. Το πρόσθιον μέρος 
τοΟ ροπάλου (μήκους 0,14), ό'περ ό 'Ηρακλής 
έκράοαινεν ύπεράνω τής κεφαλής του καί προς τά 
εμπρός σχεδόν οριζοντίους, έσώθη έπί τής δεξιά 
προσαρμοζούσης πλακάς. ΤοΟ δεξιού βραχίονος σου- 
ζεται μόνον το άνώτατον μέρος, τοΟ δέ πήχεως 
ίχνη φαίνονται έπί τής έπιφανείας τής πλακάς, ώστε

ή οιεύθυνσίς του εινε εύοιάκριτος’ έξετείνετο δηλαδή 
εναντίον μιας τών κεφαλών τής "Υδρας χωρίς δμως
νά έγγίζη αύτήν αμέσως.

Έκ τοΟ σώματος τοΰ θηρίου έσώθη ακριβώς τό
σον ό'σον εϊνε ικανόν νά οείξη τήν άρχμκήν κατα
σκευήν αύτοΟ. ’Από τοΰ δεξιού άκρου τών σωθεισών 
πλακών άρχεται διά τριών απλών σπειρών τοΰ πα- 
■χέος τριμερούς κορμού, δστις προς δεξιά άπέληγε 
βεβαίως εϊςούράν ένιαίαν. Περαιτέρω προς άριστερά 
διαιρείται έκάστη τών τριών παραλλήλων σπειρών 
εις τρεις λαιμούς , οίτινες έν πολλαϊς καί πολυπλό- 
κοις έλιγμοίς έκτείνουσι τήν κεφαλήν των κατά τού 
'Ηρακλέους. Έκ τών τριών κεφαλών τού κατω- 
τάτου λαιμού μόνον ή μεσαία εϊνε ακόμη ζωντανή , 
αί δύο άλλαι κρέμανται νεκραί' τού μεσαίου λαιμού 
δμως πάσαι άνοίγουσιν άπειλητικώς κατά τού ήρωος 
τά στόματα, ών εξέρχονται αί δισχιδείς γλώσσαι. 
Επίσης άνοίγουσι τά στόματα καί αί τρεις κεφαλαί 
τού τρίτου λαιμού, αίτινες φαίνονται ή μία όπίσου 
τής άλλης παρά τήν άνω άκραν τού αετώματος. 
Έπί τού πρό τίνος έν τώ Μουσείω άνευρεθέντος 
τεμαχίου, όπερ παρατίθεμεν ενταύθα,

καί πληροΰντος τό κατά τά μέρος τούτο κενόν τής 
είκόνος σώζονται τής μεσαίας τό άκρον τού λαιμού 
καί ή τελευταία τών τριών άνωτάτων κεφαλών' ή 
γλώσσα τής μεσαίας ύπήρχεν ήδη έπί τού πλησίον 
τεμαχίου' συνεπληρώθη λοιπόν νΰν ό αριθμός τών 
εννέα κεφαλών τής Ύδρας.

Εις τό αριστερόν τού αετώματος παρίσταται ό 
ηνίοχος καθ’ήν στιγμήν επιβαίνει τού άρματος, 
ενώ έπί τού αγγείου ίσταται ήδη έπ’αύτοΰ πάνο
πλος. Ενταύθα φορεί ώς ό Ηρακλής βραχύ καί 
τώ σώματι περιπεφυκός ένδυμα άπολήγον κατά τον
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λαιμών και το άνω μέρος των βραχιόνων εις άκρας 
οχι γωνιώδεις και δμοιάζον θώρακι μάλλον δερμα- 
τίνω ή χαλκω' γυμνοί δέ εινε οί βραχίονες και αί 
κνήμαι αύτοΟ.

Τήν κεφαλήν, ώς είπομεν ήδη, στρέφει 6 Ίόλαος 
προς δεξιά,και κρατεί διά των χειρών τά ηνία, ών 
τά άκρα φαίνονται κρεμάμενα όπ’αύτάς,τή δεξιά δέ 
κρατεί προς τούτοις καί τό μαστίγιον, τό σύνηθες 
σύμβολου τοΟ ήνιόχου. Τό άρμ.α έφ’ οδ βαίνει δ 
αριστερός πούς αώτου, ένώ δ έτερος πατεί ακόμη 
επί τής γης, εχει τό σύνηθες σχήμα, εινε 6'μως 
ολίγον βαρύ καί άκομψον. Τό άνω μέρος αύτοΟ λεί
πει κατά τό πλεϊστον, έσώΟη δ'μως τμήμα τής εις 
τά αριστερά τοΟ ήνιόχου άντυγος, όπίσω τής 'οποίας 
φαίνεται δ μηρός αύτοΟ' άπό οέ τοΟ προσθίου Οψη- 
λοτέρου μέρους αύτής κρέμαται τό άκρον ενός μ.έ- 
ρους των ηνίων, τό δ’ έτερον άκρον αώτων ένοΟται 
επί των λαιμών των ίππων μετά των ηνίων, άπερ 
κρατεί" δ ηνίοχος εις τάς χεΐρώςτου. Ό τρόπος τής 
ζεύξεως των ίππων εις τό άρμα καί τής προσδέσεως 
των ηνίων παρεστάθη ύπο τοΟ τεχνίτου λεπτομε
ρώς καί μεθ’ δλης τής ακρίβειας, κινεί δέ διά τοΟτο 
τό αρχαιολογικόν ενδιαφέρον. ’Επί τών νώτων τοΟ 
άριστεροΟ ίππου, δπου δ άπό τοΟ άρματος λοξώς 
προς τά άνοο διευθυνόμενος ρυμος λήγει, εινε προσ- 
δεδεμένον διά λωρίων είδος μικροΟ έφιππίου μετά 
μεγάλου καί στερεοΟ κρίκου, εις ον εισέρχεται τό 
άγκυροειδές άκρον τοΟ ρυμοΟ’ εις τό αύτό μέρος 
ύπάρχει καί ξύλον ούχί δλως ορθιον, άλλά κεκλι
μένου ολίγον προς δεξιά, εις ό εινε προσδεδεμένα 
τά ηνία.

Φαίνεται δ'μως, δτι οί ίπποι δέν εινε έζευγμένοι 
εις το άρμα κατά παντελώς δμοιον τρόπον' τούλά- 
νιστόν επί τοΟ οπισθίου παρατηρεϊται αντί τοΟ κρί
κου επίθεμά τι διάφορον, άλλά μή διακρινομενον 
ακριβώς, καθόσον ή μορφή τοΟ δεςιοΟ ίππου δέν 
εινε έξειργασμένη λίαν έπιμελώς έν πάσαις ταίς λε- 
πτομερείαις. Προς εύκολωτέραν διάκρισιν αύτοΟ 
άπο τοΟ άριστεροΟ,ύφ’οδ σκεπάζεται κατά τόπλείσ- 
τον, 6 γλύπτης μετεχειρίσθη δύο διάφορα χρώ
ματα’ αί κινήσεις τών μελών εινε παράλληλοι, αί 
κνήμαι τοΟ άριστεροΟ εινε πάσαι δραταί ολίγον 
όπίσω τών τοΟ οεξιοΟ' αί ούραί των εφθανον μ,έχρι

τών αστραγάλων τών ποδών των, ή οέ χαίτη τοΟ 
ενός διακρίνεται άπό τής τοΟ ετέρου διά διαφόρου 
χρώματος καί γραμμ.ής οξείας.

Γ'. ΤΟ ΕΤΕΡΟΝ ΑΕΤΩΜΑ

Τό έν αρχή το0 άρθρου τούτου μνημονευθέν τε- 
μάχιον αναγλύφου έκ λίθου πώρινου, τό Οπό τοΟ 
κ. Μυλωνά ήδη δημοσιευθέν ( Έφηρ.. Άρχ. 1883 
σ. 39α) άπεικονίσθη καί πάλιν επί τοΟ ήμετέρου 
πίνακος ύπ" άρ. 2. Ένεκα τών μεγαλειτέρων δια
στάσεων τής έπ’αύτοΟ μορφής καί τοΟ μεγαλειτέρου 
ύψους τοΟ τύπου έχωρίσαμεν αύτό άπό τών λοιπών 
τεμ.αχμων, περί ών μέχρι τοΟοε εγένετο λόγος, ούχ_ 
ήττον ή οφθαλμοφανής δμοιότης αύτοΟ προς εκείνα 
άποδεικνύει, δτι καί τούτο άνήκεν εις μνημείον 
σύγχρονον καί όμοειδές.

Πρώτον γνώρισμα εινε δ κιτρινωπός πιορινος λί
θος, δ'στις εινε μέν ενταύθα ολίγον πυκνότερος καί 
βαρύτερος καί δέν περιέχει κόγχας, ώς δ τοΟ ετέ
ρου άετώματος, άλλ’ αί διαφοραί αδται δέν άπο- 
δεικνύουσιν δτι άμφότερα τά ανάγλυφα δέν άνή- 
κουσιν εις τό αύτό μνημείον, διότι το0 πώρινου 
λίθου ή σύστασις εινε πολύ ολίγον ομογενής, συμ
βαίνει δέ νά διαφέρωσιν άλλήλων ακόμη και τιμή
ματα τής αύτής πλακάς.

Πλήν τών τριών μεγαλειτέρων τεμαχίων, έξ ών 
άπετελέσθη ή ύπ’άρ. 2 είκών, άνήκουσιν ενταύθα 
καί τέσσαρα μικρότερα άπεσπασμένα τοΟ εδάφους 
τοΟ αναγλύφου, ήτοι προτεταμένη δεξιά χειρ ολως 
ανοικτή , ής ορατόν εινε τό κοίλου καί τό πλεϊστον 
πήχεως εις αύτήν προσαρμοζομένου' ταΟτα βεβαίως 
άνήκουσιν εις τό επί τών μεγαλειτέρων τεμαχίων 
σωζόμενον σώμα καί διά τοΟτο έν τη εικόνι ετέθη- 
σαν εις τήν οίκείαν θέσιν- επειτα εν τεμάχιον κνή
μης καί τέλος άλλο δυσδιάκριτου έκ τής έπιφανείας 
τοΟ σώματος' τά δύο τελευταία δέν άπεικονίσθη- 
σαν ώς ασήμαντα.

Τά τρία προσαρμοζόμενα τεμάχμα εχουσιν έν 
συνόλω ύψος 0.55 καί πλάτος 0.60. Ή πλάξ εχει 
πάχος 0.13, επί δέ τής δεξιάς αύτής πλευράς στί
ζεται άκρα άτελώς έξειργασμένη , έξ οδ προκύπτει 
δ'τι καί τοΟτο τό άνάγλυφον άπετελείτο ύπο πολ
λών πλακών. Το άνω μέρος τής πλακός ύπέρ τά
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ανάγλυφα είνε μέν λελειασμένον, άλλ’ δχί και 
καθ’ ό'λον τό πάχος αύτής έπίπεδον , διότι τό πλεί- 
στον (0.10) προς τά όπίσω μέρος αύτης εινε έσκα-
λισμένον βαθύτερον.

Μ δύο αδται πλευραί της πλακάς σχηματίζου- 
tnv εις τό σημεΓον, εις 6 συμπίπτουσιν, γωνίαν ο όχι 
ορθήν, άλλ’ όξεϊαν, καί επειδή καί ένταΟθα ανάγκη 
εινε νά ΰποθέσωμεν, δτι ή πλευρά τής συναρμογής 
ήτο κάθετος επί τής βάσεως τοΟ αναγλύφου, έπεται 
έκ τούτου, δτι έχομεν πάλιν μέρος αετώματος καί 
δή έκ του δεξιοΟ τμήματος αότου. Ή κλίσις αό- 
τών ουδόλως διαφέρει τής του αετώματος , έν φ ή 
παράστασις τής "Υδρας, περί οδ έπραγματεύθημεν 

ήδη.
Έκ των ανωτέρω γίνεται πιθανόν, δτι τά τεμά

χια περί ών ό λόγος άνήκον εις το έτερον αέτωμα 
του αύτοΟ οικοδομήματος, ή δέ έξέτασις αύτής τής 
παραστάσεως καθιστά τήν ύπόθεσιν ταύτην πιθα-
νωτέραν.

Σώζεται δυστυχώς μόνον το άνω σώμα άνδρος 
γενειώντος , δ'στις κύπτων ολίγον εκτείνει τον δεξιόν 
βραχίονα , οδ ή χειρ είνε όλως άνοικτή , προς τά 
εμπρός, ό δέ αριστερός , δστις μόνον μέχρι τοΟ καρ- 
πο 0 σώζεται, καμπτόμενος ολίγον περί τον αγκώνα 
κρέμαται παρά το πλευράν. Το σώμα τοΟτο περι- 
βάλλουσιν έςόπισθεν δύο ξένοι βραχίονες,ών 6 μέν 
δεξιός θέτει τον αγκώνα επί τοΟ δεξιοΟ ώμου τοΟ 
περιβαλλόμενου, δ δ’ έτερος περισφίγγων τον κα- 
θειμένον αριστερόν βραχίονα αύτοΟ ένοΟται επί του 
στήθους μετά τοΟ δεξιοΟ, ον κρατεί στερεώς από τοΟ 
καρποΟ. Ή χειρ τοΟ δεξιού βραχίονος εινε κλει
στή. Ή περιέλιξις αυτή των χειρών εμποιεί' τήν 
εντύπωση?, ότι ή περιβάλλουσα μορφή προσπαθεί 
νά πίεσή τήν έτέραν βιαίως καί δΓ όλων τών δυ- 
νάμεών της, δέν συμφωνεί δέ προς τήν ερμηνείαν 
τοΟ πρώτου εκδότου ( Άρχ. Έφημ. 1883 σ. 38), 
ότι δηλ. ό άνήρ, οδ τό άνω σώμα σώζεται, εφερεν 
επί τών νώτων ίσως τετρωμένον τινά. Εάν παρίσ- 
τατο τοιοΟτό τι, ό φέρων θά έκράτει ή θά ύπεστή- 
ριζε διά τών χειρών τον έτερον, ενώ αύτός τούναν- 
τίον εκτείνει τήν δεξιάν ώς ζητών βοήθειαν, τήν 
δ’ έτέραν περισφίγγει καί πιέζει προς τά πλευράν δ 
δήθεν τραυματίας. ΤαΟτα μάλλον είνε γνωρίσματα

άγώνος μεταξύ δύο άνδρών, ών ό εις περισφίγγει 
καί πιέζει έςόπισθεν τον αντίπαλόν του. Τό κατω
τέρω τοΟ στήθους σώμα αύτοΟ δέν παρίσταται δρ- 
γανικώς διηρθρωμένον, άλλ’ άπλώς στρογγυλόν,ή 
δ’ επιφάνεια αύτοΟ λεία* εις δέ τήν ράχιν κάτω 
παρά τό θραύσμα σώζεται καμπή τις τοΟ σώματος 
δεικνύουσα, ώς φαίνεται, ότι τοΟτο έντεΟθεν έστρε- 
φετο προς τά άνω- τοιαύτη όμως στροφή ανθρω
πίνου σώματος είνε όλως ακατάληπτος. Έξ όλων 
τούτων άποδεικνύεται, ότι τά κάτω άκρα τής μορ
φής δέν ήσαν ανθρώπινα, άλλ’ ότι το σώμα αύτής 
άπέληγεν εις δφιν ή ίχθύν έλικτόν, άνευρίσκομεν 
ο οδτω παράστασιν γνωστήν ήμίν έκ πολλών καί 
διαφόρων μνημείων τής ελληνικής αρχαϊκής τέ
χνης, ήτοι τον Ήρακλέα παλαίοντα θαλασσίω τέ- 
ρατι. Δέν είνε ανάγκη νά καταδείξωμεν διά πολ
λών , ότι ή παράστασις αυτή αντιστοιχεί κάλ- 
λιστα προς τον κατά τής “Υδρας άθλον το0 αύτοΟ 
ήρωος καί ότι έπιβεααιοί οδτω τήν ύπόθεσιν ημών, 
ότι τά δύο ανάγλυφα έκόσμουν τά αετώματα τοΟ 
αύτοΟ κτιρίου.

Ό συνήθης τύπος τής παραστάσεως ταύτης, 
γνωστός ήμίν έκ πολλών μελανόμορφων αγγείων (1), 
είνε οδτος' ό Ηρακλής έπιβαίνων τοΟ τραχήλου 
τοΟ θαλασσίου δαίμονος, οδ τό σώμα απολήγει εις 
ίχθύν, περισφίγγει αυτόν διά τών βραχιόνων, ώς 
έπί τοΟ ήμετέρου αναγλύφου, όπως τάν καταβάλή, 
Έπί αρχαίων αττικών αγγείων εδρίσκεταt προσγε- 
γραμμένον τώ δαίμονι τό όνομα Τρίτων, οδτω δέ 
κατά συνέπειαν πρέπει νά ονομάσωμεν αύτόν καί 
έπί τοΟ έξ ’Αθηνών άετώματος.

Η άρχαιοτάτη παράστασις τοΟ μύθου εύρίσκεται 
έπί στρογγυλού έγγεγλυμμένου λίθου τοΟ παναρ
χαίου είδους τών συνήθως Λίθων των -νήοων ονό
μαζα μένουν καί παρουσιάζει ήδη σχεδόν τον αύτόν 
τύπον, ον καί οί νεώτεροι. Τό αύτό σύμπλεγμα 
μάλλον άνεπτυγμένον σώζεται έπί μικροΟ αναγλύ
φου -χαλκού έξ ’Ολυμπίας, έφ’ οδ 6 θαλάσσιος δαί
μων « άλιος γέρων» ονομάζεται' έκ του σχήματος

(1) Μόνον 6 Gerhard (Auserl. Vasenb. II, a. 95) καταλέγει 
23, ούναται ομω; ό αριθμό; αυτών ν’ αύξηθη ακόμη πολύ. "(όσον διά 
τά κατωτέρω άναφερόμενα μνημεία πρβ. Furtwailglcr, Brouzefllllde 
von Olympia σ. 95.
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ένός χαρακτηριστικού γράμματος της έπιγραφής 
ταύτης προκύπτει μετά βεβαιότητας, δτι κατεσκευά- 
σθη έν "Αργεί. Σπουδαιότατη δμως προς σύγκρισιν 
μ.ετά του ήμετέρου άετώματος εΤνε ή παράστασις

τοΟ αύτοΟ μύθου έπι άλλου επίσης αρχαιότατου 
μνημείου της αρχιτεκτονικής πλαστικής, ήτοι επί 
ενός των άναγλύφων του ναοΟ τής "Ασσου, ού ένεκα 
τούτου παρατίθεμεν και εικόνα γενομένην κατά τό

γύψινου έκμαγμα. ’Επ’ αύτοΟ παρίσταται ό Ηρα
κλής ήμικλινής άγωνιζό μένος κατά του πλατέος 
σώματος τοΟ δαίμονος, οδ κρατεί άμφοτέρας τάς 
χείρας έν ταΐς έαυτοΟ" έν τή ύψωμένη αριστεροί 
κρατεί δ Τρίτων αντικείμενου τι δμοιάζον μέν πε
ρίπου προς κέρας, άλλά μή διακρινόμενον σαφώς 
μηδέ έπι τοΟ πρωτοτύπου ενεκα τής κακής αύτοΟ 
διατηρήσεως.

Κατά ταΟτα όσον μέν αφόρα τον τρόπον, καθ’δν 
δ Ηρακλής περιβάλλει τον αντίπαλόν του, τό έξ 
Άκροπόλεως αέτωμα συγγενεύει μάλλον μετά των 
επί των αγγείων παραστάσεων" κατά τά λοιπά δμως 
πρέπει νά φαντασθώμεν την θέσιν τοΟ άγωνιζομένου 
ήρωος όμοίαν τή έπι του έξ Άσσου αναγλύφου. 
Μόνον τό σωζόμενον άνω σώμα τοΟ Τρίτωνος έχει 
ύψος 0.55, έάν δέ συμπληρώσωμεν κάτω τό έλ~ 
λείπον έλικοειδές μέρος , θά εχωμεν τό αύτό περί
που ύψος, οιον εινε καί τό τοΟ άετώματος , ήτοι 
0.79. Έκ τούτου έξάγεταε, δτι πρέπει νά θέσωμεν 
τό σωζόμενον τμήμα τοΟ αναγλύφου πλησίον τοΟ 
κέντρου τοΟ αετώματος" κατ’ αναλογίαν δε προς τό 
έτερον άέτοομα όφείλομεν νά παραδεχθώμεν, δτι καί 
τούτου τό κέντρου συνέπιπτε μετά τής άκρας τής 
πλακάς, έφ’ ής σώζεται δ Τρίτων. "Ωστε το έπι τοΟ 
Τρίτωνος καί παρ’άύτόν κεκλιμένου σώματοΟ Ήρα- 
κλέους πρέπει νά έπλήρου μέγα μέρος τοΟ δεξιοΟ 
ήμίσεος τοΟ άετώματος, έξάπαντος δέ έπλήρου το- 
σοΟτον, ώστε όπίσω αύτοΟ εις την γωνίαν τοΟ αε
τώματος ίσως δέν έχώρει πλέον άλλη μορφή,

'Όπως δρίσωμεν τά πρόσωπα, άτινα συνεπλή- 
ρουν το άλλο άκρου τοΟ άετώματος, άνάγκη νά

λοιπάς τοΟ αύτοΟ μύθου 
έξ ’Άσσου ζωφόρου βλέπο- 

μεν όπίσω τοΟ προς δεξιά έστραμμένου κυρίου συμ
πλέγματος πλείονας γυναικείας μορφάς, μικροτέρας 
κατά τό μέγεθος των παλαιόντων, αίτινες έκτεί- 
νουσιν ή ύψοΟσι τάς χείρας καί φεύγουσι όρομαίως 
πρός άριστερά. Αί γυναίκες αδται εινε αί Νηρηίδες, 
αίτινες διά των χειρονομιών των έκδηλοΟσι τήν 
έκπληξιν ή τόν τρόμον των. Ή δεξιά προσαρμοζο- 
μένη πλάξ τής ζωφόρου ταυτης λείπει καί μετ’αύ- 
τής άπωλέσθη άναμφιβόλως καί σπουδαίου μέρος 
τής παραστάσεως, διότι εινε άδύνατον νά παραδε
χθώ ρ.εν, δτι έκλειεν αυτή διά τών όπίαΌ) τής κυ
ρίας σκηνής εύρισκομένων μορφών. ’Επί τών αγ
γείων, ένθα ή σύνθεσις εινε πληρεστέρα, παρίσταται 
προ παντός άλλου πλησίον τών παλ«ιόντων πάν
τοτε εις τών μεγαλειτέρων θαλασσίων θεών, δ Πο- 
σειδών ή δ Νηρεύς , ένίοτε άμφότεροι καί όπίσω 
αύτών αί Νηρηίδες. Καί έπι τής ζωφόρου τής Ασ
σου ίστατο βεβαίως έπίσης δ Ποσειδών ή δ Νηρεύς 
προ τών παλαιόντων, ίσως δέ τινες τών φευγουσών 
Νηρηΐδων ήκολούθουν και αύτώ. Κατά ταΟτα πρέ
πει νά ύποθέσωμεν, δτι καί έπι τής έτέρας πλευράς 
τοΟ άετώματος, άπέναντι τοΟ Οπό τοΟ Ήρακλέους 
περισφιγγομένου Τρίτωνος ίστατο τις τών θαλασ
σίων έκείνων θεών" πρός αύτόν τείνει ίκετευτικώς δ 
Τρίτων τήν χείρα ζητών βοήθειαν.

Έάν, ώς εινε πιθανόν κατ’ άναλογίαν δμοίων 
παραστάσεων, δ θεός οδτος ίστατο ορθός, όφθαλ- 
μοφανής διαφορά μεγέθους ύπήρχεν έξ ανάγκης 
μεταξύ αύτών καί τών κυρίων προσώπων" διότι δ

συμβουλευθώμεν καί τάς 
παραστάσεις. Έπι τή
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παντελώς ορθός θεός δύναται νά είχε τό πολύ -τό 
αυτό ύψος μετά τοΟ ήμιορθίου Τρίτωνος και τοΟ 
όπίσω αύτοΟ χαθημένου ή κεκλιμένου Ήρακλέους. 
Μεγαλειτέρα δ’ ετι διαφορά θά ύπήρχεν, εάν όπίσω 
του θεού ίσταντο άλλαι μορφαί, ώς έπι της ζωφό
ρου της Άσσου αί Νηρηΐδες. Διά τοΟτο είνε πιθα
νόν, δ'τι επί τοΟ αετώματος άντ’ αυτών εύρίσκετο 
θαλάσσιόν τι θηρίον, ο δ τίνος τό ιχθύος σώμα εύ- 
κόλως ή δυνατό νά πλήρωσή τον προς τήν γωνίαν 
χώρον, καθ’ όν τρόπον περίπου έπληροΟτο καί τό 
αντίστοιχον μέρος τοΟ αετώματος διά του ϊχθυοει- 
δοΟς σώματος τοΟ Τρίτωνος.

Δ'. ΠΡΟΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ

Έν τοΐς δύο μνημείοις, ών τήν συμπλήρωσιν 
καί άναπαράστασιν έπεχειρήσαμεν έν τοΓς προηγού
μενο ις , άνεύρομεν τά αετώματα κτιρίου τής Άκρο- 
πόλεως καταστραφέντος έν τοΐς μηδικοΕς πολέμοις. 
Τούτο προέκυπτεν ήδη , ώς έν αρχή είδομεν, καί 
εκ τοΟ τόπου τής εύρέσεως τών τεμαχίων καί έκ 
τής έπιχώσεως , πλήν τούτου δμως έπικυρούσι τήν 
ύπόθεσιν ταύτην καί τά ίχνη πυρός τά εύκρινώς 
επί τινων έ| αύτών παρατηρούμενα, π. χ. επί τοΟ 
τεμαχίου, έφ’ οδ σώζεται ό λαιμός καί τά νώτα 
τών ίππων, επί του εχοντος τά σκέλη τοΟ Ίολάου 
καί επί τινων οφεων. Ούδέν τών τεμ,αχίων όμως 
προσεβλήθη αμέσως όπό τοΟ πυρός, διότι τότε θά 
μετεβάλλετο μάλλον ή ήττον εις άσβεστον, άλλά 
φαίνεται οτι τό άέτωμα έν οσω ίστατο έν τή αρχική 
θέσει του δεν επαθεν έκ τής πυράς, μόνον δέ τά 
τεμάχια τών έν τή καταπτώσει συντριβεισών πλα
κών έκαπνίσθησαν, έν μέρει καί αί άποκεκρουσμέ- 
ναι πλευραί αύτών, ώς έάν κατέπεσον εις σωρόν 
έρειπίων θερμών ακόμη.

Έν άλλοις δμως ή οψις τών τεθραυσμένων με
ρών είνε νωπή καί ά'θικτος, ώς έάν έθραύσθησαν 
κατ’ αύτάς τάς άνασκαφάς, ύπάρχει δέ ίσως έλπίς, 
οτι θ’ άνακαλυφθώσι καί άλλα τεμάχια, έάν αί 
πρό τινων έτών αϊφνιδίως διακοπείσαι άνασκαφαί 
έπαναληφθώσιν.

At έκ τής άρχαιότητος πληροφορίαι ήμών περί 
τών πρό τών μηδικών έπι τής Άκροπόλεως εύρι- 
σκομένων κτιρίων είνε τόσον έλλιπείς, ώστε ούδέ

κατ’εικασίαν δυνάμεθα νά ειπωμέν τι περί τοΟ ναο 0, 
όν έκόσμ,ουν τά ανάγλυφα ταΟτα. ΓΙερί τοΟ πρώτου 
Παρθενώνας, εις όν συνήθως άρέσκονται ν’ άναφέ- 
ρωσιν αρχαιότερα τεμάχια αρχιτεκτονικά καί έργα 
γλυπτά τής Άκροπόλεως , δεν έπιτρέπει νά γείνϊ] 
λόγος αυτή ή σμικρέτης τοΟ αετώματος. Κατά 
τον Ησύχμον ό πρό τών περσικών Παρθένων ήτο 
κατά πεντήκοντα μόνον πόδας μικρότερος του ση
μερινού, ένφ τό κτίριον, εις ό άνήκον τά αετώματα, 
θά ήτο κατά τό μ,έγεθος ίσον περίπου ένί τών έν 
’Ολυμπία θησαυρών.

Τά πολυάριθμα πώρινα αρχιτεκτονικά τεμάχια, 
τά μετά τών αετωμάτων ή πρότερον μέν, άλλ’ έν 
τή αύτή θέσει, άνακαλυφθέντα άνήκουσι κατά τον 
κ. Dorpfeld , ό'στις τή αιτήσει μου φιλιχώς άνέλαβε 
νά τά έξετάσ-η, εις τέσσαρα διάφορα κτίρια, τά 
πλειστα δέ εις κτίριον, οδτινος το άέτωμα αύτός 
ύπολογίζει 5 */2 μέτρα μακρόν. Έκ τούτου λοιπόν 
πιθανώς προέρχονται τάήμέτερα έναέτια ανάγλυφα.

Τό σπουδαιότερον ιερόν τής Άκροπόλεως ήτο 
βεβαίως έξ αρχής το τής Άθηνάς Πολιάδος, τό 
οποίον ο Ηρόδοτος (VIII, 53) ατό ιερόν» κατ’έ- 
ξοχγήν ονομάζει. Περί τοΟ μεγέθους του ούδέν ακρι
βές γινώσκομεν, ώστε ήόύνατό τις νά ύποθέσν], οτι 
τά αετώματα ήμών άνήκον εις το περίφημων τούτο 
ιερόν- τοιαύτη δμως ύπόθεσις εϊνε λίαν απίθανος, 
διότι ή ελλειψις τής Άθηνάς, έκ τών έναετίων πα
ραστάσεων τοΟ ΐδίου αύτής ναού θά ήτο βεβαίως 
άνεξήγητος.

Έκ τών αρχιτεκτονικών λειψάνων βλέπομεν, οτι 
ό αριθμός τών τήν Άκρόπολιν πρό τών περσικών 
πολέμων πληρούντων οικοδομημάτων ήτο μεγα- 
λείτερος ή όσον ήδύνατό τις νά είκάση καί οτι το 
δπό τοΟ Θουκυδίδου (II, 15, 4) λεγόμενον « τά γάρ 
ιερά έν αύτή τή άκροπόλει καί άλλων θεών έστι » 
ισχύει καί περί τών αρχαιότερων χρόνων. Τά θέ
ματα τών παραστάσεων τών ήμετέρων αετωμάτων 
φαίνονται συνηγορουντα ύπέρ ναού τίνος τοΟ Ήρα
κλέους, άλλά θά ίδωμεν οτι καί αύτη ή εικασία 
πολύ απέχει το0 νά στηρίζηται έπι έπαρχων λόγων.

Καί προς ορισμών οέ τών χρόνων τής ποιήσεως 
τών αετωμάτων μόνον μέσον εχομεν τήν ακριβή 
έξέτασιν αύτών τούτων καί τής έν τή ιστορία τής
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τέχνης ’θέσεώς των. Ή δέ έξέτασις αύτη ανάγκη 
ν’ άρχίση άπ’ αύτοΟ το Ο λίθου , έξ οδ ταΟτα 
είνε πεποιημένα, διότι αύδεμία αμφιβολία ό'τι δ λί
θος επέδρασεν ούσιωδώς επί τοΟ καθόλου τρόπου 
της εργασίας των. Ό μαλακός δηλ. πώρος αότών, 
■γέμ,ων κογχών, εχει την επιφάνειαν άνώμαλον καί 
πλήρη λακκίσκων' καί ίνα κατασταθή χρήσιμος εις 
■ό έργου προοόριζεν αύτόν ό τεχνίτης έπρεπε νά έπι- 
καλυφθώσι διά χρίσματος αί κοιλότητες καί άνω- 
μ.αλιαι αυτού.

Ινατά ταΟτα εδρίσκομεν καί ενταύθα δτι πάντα 
τά μέρη τών παριστανωμένων είνε έπικεχρισμένα 
οι’ αλοιφής όχι δλως αχρου, ώστε, οπού το κυρίως 
χρώμα έξηφανίσθη, αναφαίνεται ύπ αότό όχι τό 
φυσικόν χρώμα τοΟ λίθου, ώς τοΟτο εινε ορατόν 
κατά τά άποτεθραυσμένα μέρη, άλλ’επιφάνεια τις 
ώμαλισμένη καί έχουσα κιτρινωπήν χροιάν βαθυ- 
τέραν τής φυσικής τού λίθου, ήν δ τεχνίτης έξειρ- 
γάσθηπρότοΟ χρωματισμοί; τών καθέκαστον μερών.

Το έδαφος τών αναγλύφων εις πολλά μέρη δει
κνύει άκόμη ίκανώς σαφή λείψανα χρωματισμοί! 
έρυθροκιτρίνου, αί δέ μορφαί ζωηρότερα εχουσαι τά 
χρώματα έξαίρονται έτι μάλλον. Αί σάρκες τών 
σωμάτων εχουσι τό χρώμα ερυθρόν, πού μέν βα
θύτερου ποΟ δέ ανοικτότερου άναλόγως τής διατη- 
ρήσεως' ή κόμη καί τό γένειον τού Ίολάου ώς καί 
το σωζόμενον άκρον του γενείου τοΟ Ήρακλέους 
εινε μέλανα, χρώματος βαθέος, ωσαύτως τά βλέ
φαρα καί αί δφρύς' λευκός εινε δ βολβός του οφθαλ
μού, μέλαινα δέ ή κόρη. Ό θώραξ τοΟ Ήρακλέους 
εχει νΟν την κιτρινωπήν χροιάν τής (ομαλισμένης 
επιφάνειας τοΟ λίθου, μόνον δέ εις τό κάτω μέρος 
δεξιά σώζει λείψανά τινα ερυθρό0 χρώματος' ό τε- 
λαμών τής φαρέτρας έχει χρώμα όρφνόν βαθύ, ή 
δέ φαρέτρα επίσης, άλλ’ ανοικτότερου. ΤοΟ δέ Ίο
λάου τό τώ σώματι περιπεφυκός ένδυμα ήτο χρώ
ματος πρασίνου, οδ μόνον ίχνη άμυδρά νΟν σώζον
ται, ενώ μετά τήν ευρεσιν αύτοΟ έν καιρφ τών 
άνασκαφών διετήρει πολύ ζωηρόν τόν χρωματισμόν.

ΤοΟ άρματος ο μέν δίφρος καί ό ρυμός είνε όρφνά 
ώς καί τά ήνία, ενώ ό τροχός έχει νΟν τήν κιτρι
νωπήν χ_ροιάν τής επιφάνειας' επίσης τό χρώμα 
έξηφανίσθη από τοΟ άνω μέρους τοΟ άρματος. Τών

ίππων δ μέν πρόσθιος εχει χρώμα μελανοπράσινον 
βαθύ καί μόνον ίχνη άμυδρά ερυθρού χρωματισμοί! 
επί τής χαίτης, ο δέ οπίσθιος εινε νΟν άχρους. ΤοΟ 
καρκίνου τά μέν σκέλη είνε χρώματος ερυθρό0 λίαν 
ζωηροΟ, τά δέ μεταξύ αότών επί του μικρότεροι» 
τεμαχίου σωζόμενα μέρη τών χηλών εινε νΟν άχροα.

Ωσαύτως μέγα μέρος τού κατά τήν έτέραν άκραν 
τοΟ αετώματος όφιοειδοΟς σώματος δέ σώζει μέν 
νΟν τον αρχικόν χρωματισμόν του, διακρίνεται όμως 
αρκετά σαφώς είσέτι επί τού τριμεροΟς τούτου σώ
ματος διάφορος χρωματισμός ενός έκάστου μέρους. 
Ή έξωτάτη τών τριών σπειρών, ή άνήκουσιν αί 
κατώταται τρεις κεφαλαί, έχει φαιάν τήν επιφά
νειαν' ή έσωτάτη ή έχουσα τάς τρεις οπίσθιας κε
φάλας έχει βαθύτερου τόν χρωματισμόν, ενώ επί 
τής μέσης σπείρας τοΟ σώματος καί τών αυτή άνη- 
κόντων τριών λαιμών διακρινονται κηλίδες χρώ
ματος κίτρινου.

Αί κεφαλαί των εΐχον χρώμα πράσινον, διατη
ρούμενου είσέτι λίαν ζωηρόν επί τής πρώτης καί 
τής τρίτης κεφαλής τής πρόσθιας σειράς,ή δέ έν τώ 
μεταξύ δευτέρ% είνε κατεστραμμένη. Τά χαίνοντα 
στόματα είνε ερυθρά έσωθεν, αί δέ προβεβλημένοι 
δισχιδείς γλώσσαι είνε έγγεγλυμμέναι επί τοΟ λίθου 
καί πεπληρωμέναι χρώματος μέλανος.

Είνε φανερόν δτι τοιαύτη καί τοσαύτη χρήσις 
τοΟ χρωματισμού, ώστε νά έκτείνηται επί πάντων 
τών μερών τής παραστάσεως οέν ήδύνατο νά ήνε 
άσχετος προς τήν πλαστικήν εξεργασίαν τών ανα
γλύφων' έργου του γλύπτου ήτο έν προότοις νά πα- 
ρασκευάση ιδίως τάς επιφάνειας, αίτινες έμελλον 
νά χρωματισθώσι.Καί τώ οντι βλέπομεν δτι 6 γλύ
πτης κυρίως τούτο έθήρευσε, νά έξεργασθή οηλ. 
εναργή καί εύσταθή τά περιγράμματα, εντός τών 
οποίων τά έπί μέρος ολίγον μόνον δεδηλωμένα είνε. 
Ούτως έν τή μορφή τοΟ Ίολάου τό ίμάτιον, δπερ 
όμαλώς καί άνευ πτυχών περιβάλλει τό σώμά του, 
έχει τήν επιφάνειαν παντού όμοίαν καί έν τοίς καθ ’ έ- 
καστα όχι πλαστικώς έξειργασμενην' ή κόμη καί τό 
γένειον ούδέν άλλο είνε ή δμαλαί έπιφάνειαι Οπό 
σαφούς καί εναργούς άφοριζόμεναι περιγράμματος 
καί ούδεμία ώσαύτοος παρατηρεϊται εσωτερική διά* 
πλασις έπί τών σωμάτων καί τών ίππων καί τής
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ΰδρας καί τοΟ καρκίνου, αλλά τούναντίον παντοΟ 
επιφάνεια καθ’ ολοκληρίαν δμαλή καί χρωματι
σμένη .

Καί όμως κατά τά άλλα δέν εινε παντάπασιν 
αμελής ή εξεργασία των διαφόρων μερών' πάντα 
τά πάρεργα, τά σύμβολα των μορφών, τά διάφορα 
μέρη τοΟ άρματος, ιδίως ή σκευή των ίππων, ώς 
καί τά πολύπλοκα μέλη των δύο θηρίων, πάντα 
ταΟτα εΐνε δεδηλωμένα λεπτομερέστατα καί μετά 
μεγάλης έπιμελείας. Τά μόνα μέρη έν οίς παρα- 
τηρείται οιάπλασις εσωτερική καί άνάπτυξις των 
καθ έκαστο:, εΐνε ό θώραξ τοΟ Ήρακλέους καί τά 
μέλη των μορφών, ιδίως δέ τά σκέλη. Έπί τούτων 
μάλιστα τό σύστημα των μυώνων εΐνε μετά μεγά
λης λεπτομέρειας έξειργασμένον, ό δέ τεχνίτης φαί
νεται ένταϋθα εχων όχι μικράν γνώσιν τοΟ όργα- 
νισμοΟ τοΟ ανθρώπου καί ικανός νά παραστήση αυτόν 
καταθέσεις ποικίλας' μέρη τινά, ιδίως τά άρθρα καί 
τά γόνατα — ετι καί έπί των σκελών των ίππων — 
εΐνε έξειργασμένα μάλιστα κατά τρόπον σχεδόν 
ύπερβολικόν.

’Αλλά καί μεθ’ όλα ταΟτα δέν ένέχουσι τά ανά
γλυφα ταΟτα τήν λεπτότητα εκείνην καί τήν χά- 
ριν. ήτις ακριβώς χαρακτηρίζει τά άρχαϊκά αττικά 
έργα' άπ’ εναντίας αί μορφαί έν ταΐς άναλογίαις 
αυτών είνε στιφραί καί βαρείαι, έν δέ τη κινήσει 
αυτών υπάρχει σκαιότης ή υπερβολή' ώσαύτως το 
άρμα, εάν παραβάλω μεν αύτο προς τό έν τώ γνω- 
στφ έπί τής Άκροπόλεως άναγλύφω τοΟ αρματη
λάτου, δστις εΐσέτι όχι όρθώς ώς γυνή έκλαμβάνεται, 
τό εύρίσκομεν βαρύ καί άκομψον, τά δέ σώματα 
των ίππων λίαν ογκώδη καί τό τής 'Ύδρας μάλιστα 
αύτόχρημα τερατώδες.

’Ακριβώς έν τοίς άρχαιοτάτοις έργοις τής αττι
κής τέχνης παρατηρείται ιδίως λεπτή τις καί ποι
κίλη εξεργασία τής επιφάνειας, ήτις καί απεργάζεται 
πλήρη μεν ζωής τήν παράστασιν των καθ’ έκαστα 
τοΟ σώματος, άκρως δέ κομψά τά ίμάτια, τήν κό
μην κλπ. Γνωστότατα δέ παραδείγματα των περι- 
φήμων τούτων Ιδιοτήτων τής αττικής τέχνης εΐνε 
ό μοσχοφόρος Ερμής, ή καθημένη Άθηνά, ήν 
τινές εις τον Ένδαιον άναφέρουσι, ή στήλη του 
Άριστίωνος, τό εργον του Άριστοκλέους' νέα δέ

καί εξαίρετα παραδείγματα προσετέθησαν,αί πολλαί 
κεφαλαί αγαλμάτων, αίτινες εόρέθησαν έν ταΐς άνα* 
σκαφαϊς τής Ακροπόλεως μετά των ήμετέρων έναε- 
τίων άναγλύφων.

Άντιθέτως προς πάντα ταΟτα τά μέχρι τοοδε 
γνωστά ήμΐν γνωρίσματα τών άρχαιοτάτων έργων 
τής αττικής τέχνης παρατηροΟμεν έν τοίς ήμετέ- 
ροις έναετίοις άναγλύφοις τέχνην, ήτις προσπαθεί 
μέν προ παντός άλλου σαφώς καί μετά δυνάμεως 
νά άναπαραστήση τά εικονιζόμενα, παραλείπει δέ 
πάσαν περί τά καθέκαστα λεπτομέρειαν. Καί όμως 
δέν εχομεν ένταΟθα ύπ’ όψει έργα ποιηθέντα μακράν 
καλλιτεχνικοΟ τίνος κέντρου, άλλα γλυπτοί άνή- 
κοντα εις ιερόν τής άκροπόλεως ’Αθηνών, άτινα καί 
ένεκα τής προελεύσεώς των καί ένεκα τοΟ έπη/co- 
pi ου λίθου έξ οδ εΐνε πεποιημένα, δέον νά θεωρη- 
θώσιν ώς αναμφισβήτητα προϊόντα τής αττικής 
τέχνης καί ώς δείγματα τής δημιουργικής δυνάμεως 
αυτής κατά τούς χρόνους τής ποιήσεοός των. ’Αφού 
λοιπόν δέν άνευρίσκομεν έν αύτοις ούδέν τών άλ
λως γνωστών ήμΐν γνωρισμάτων τής αρχαϊκής ατ
τικής τέχνης, ανάγκη νά συμπεράνωμεν ότι ταΟτα 
είνε ετι παλαιότερα ή πάντα τά μέχρι τοθδε γνω
στά αττικά γλυπτά έργα καί άνήκουσιν εις στάδιον 
άγνωστον μήγρι το# ry-r τής αττικής τέχνης.

Τά αρχαιότατα μαρμάρινα αττικά έργα δύνανται 
ν’ άναχθώσι μέχρι περίπου τοΟ μέσου τοΟ 6ου αΐώνος' 
κατά δέ τά επιγραφικά τεκμήρια ό Ένδοιος καί & 
Άριστοκλής ήσαν περίπου σύγχρονοι τοΟ Ιίεισι- 
στράτου. Πρέπει λοιπόν αναγκαίους τά ήμέτερα 
έναέτια ανάγλυφα ν’ άναχθώσιν εις τούς χρόνους 
τούς προ τών τυράννων, εις τάς πρώτας άρα δεκαε
τηρίδας τοΟ 6ου αΐώνος, πιθανώς μάλιστα εις τό 
τέλος τοΟ 7°'J π. X. αΐώνος.

Προκειμένου περί τής άναπτύξεως τής αττικής 
τέχνης, ώς καί πώσης άλλης, σπουδαΐον εΐνε νά 
έξετασθή ή ύλη έξ ής κατεσκευάζοντο τά έργα. 
Γνωστόν εΐνε ότι ή άσκησις τής πλαστικής τέχνης 
έν Άθήναις καί ή κατεργασία τοΟ μαρμάρου δέν 
ήρξαντο συγχρόνως, τά δέ αρχαιότατα μαρμάρινα 
αττικά έργα είνε πεποιημένα όχμ έξ επιχωρίου,άλλ’έκ 
μαρμάρουν εις ά ήσαν πλούσιαι αί νήσοι του ’Αρ
χιπελάγους, άφ’ ών, ώς φαίνεται έν γένει ώρμήθη
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ή έν μαρμάρφ γλυπτική. Οι άρχαιότατοι γλύπται, 
περί ών εχομεν ειδήσεις έκ συγγραφέων ή επιγρα
φών, κατάγονται έκ Χίου, Μήλου, Νάξου ή Πάρου- 
έν δέ τή ’Αττική ώς πρώτοι άσκήσαντες τήν εις 
αυτήν έκ τών νήσων είσαγΟεΐσαν νέαν ταύτην τέ
χνην εινε ήμϊν γνωστοί ο Ένδοιος μόνον καί ο 
Άριστοκλής.

’Αλλά καί το πρώτον έν εργοις έκ μαρμάρου πε- 
ποιημένοις έγεννήΟη ή χάρις έκείνη καί ήλεπτότης, 
αίτινες διακρίνουσι τά αρχαιότατα μέχρι τοθδε γνω
στά έργα τοΟ αττικού έργαστηρίου καί αίτινες άπό 
τών έκ κοινότερου λίθου ειργασμένων ήμετέρων 
έναετίων άνανλύτων παντελώς έάιλείπουσιν. Έν 
αρχή ή ελληνική τέχνη τό ξύλον μετεχειρίσθη, 
μετά τούτο δέ έν προίτοις λίθους ούς ήδύνατο εύκο
λους νά κατεργασθή ον τρόπον καί το ξύλον, τοιοΰ- 
τοι δέ είνε 6 τιτανόλιθος έν ’Ολυμπία, δν δύναταί 
τις καί διά μαχαιριού νά γλύψη καί νά ζέση, ή 6 
μαλακός πώρος έξ οδ έποιήθησαν τάήμέτερα ταΰτα 
αρχαιότατα άττικά έργα.

ΓΙροκειμένου δέ νά ορισθή καί ή θέσις αύτών ή 
έν τή ιστορία τής τέχνης ανάγκη νά ληφθή ύπ’ δψιν 
καί αύτή ή σύνθεσις ούδέν ήττον χαρακτηριστική 
ούσα ή ή έξεργασία τών καθ’ έκαστα. Καί εις τά 
δυο αετώματα βλέπομεν έξειργασμένας γνοιστάςτυ- 
πικάς παραστάσεις τής άρχαιοτάτης διακοσμητικής 
τέχνης, ών ανάλογοι ουνανται νά εύρεθώσιν επί 
έργων τής κοινής βιομηχανικής τέχνης ο Ιον αγγείων, 
χαλκών αναγλύφων καί άλλων παρομοίων, καί αί
τινες μόνον έξωτερικώς είνε πρόσφοροι ύψηλοτέρφ 
σκοπού, νά χ_ρησιμεύσωσι οηλ. ώς αρχιτεκτονικός 
κόσμος αετούματος ναοΟ. Καί έν μέρει μέν έπιτυχώς 
αί παραστάσεις αδται έξεπλήρωσαν τον σκοπόν των" 
ή παράστασις διενεμήθη έξ ίσου έν του άετώματι, 
αί δέ άκραι αύτοΟ οεξιώς έπληρώθησαν ύπό τών 
σωμάτων τών δύο θηρίων. Άλλ’ έν τούτου ύπάρχει 
έξωτερική μόνον διακοσμητική δεξιότης, παντελώς 
δ’ έλλείπει ή έσωτερική καλλιτεχνική ισορροπία έν 
τή συνθέσει- πρός το κύριον σύμπλεγμα, ήτοι τάν 
'Ηρακλή καταπαλαίοντα τήν 'Ύδραν, άντιστο ιχει 
σύμπλεγμα ήττονος σπουδαιότητος καί απλώς τον 
χώρον πληρούν, κατά δέ τήν διάταξιν τών διάφορον 
τον όγκον έχουσών μορφών καί ίδιους τού οφιοειδούς

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1885.

μέν σώματος άφ’ ενός, τού άρματος δέ καί τών ίπ
πων καί τού καρκίνου άτ’ ετέρου δεν έτηρήθη ούδέ 
αύτή ή έξωτερική συμμετρία.

Ως σύνθεσις δέ προωρισμένη εις αρχιτεκτονικόν 
σκοπόν έχει το έναέτιον τούτο σύμπλεγμα καί δύο· 
ετι έλλείψεις- πρώτον δέν έξαίρεται τό κέντρον τού 
αετώματος διά μορφής τίνος σπουοαιοτέρας, δεύτε
ρον δέ δέν έπενοήθησαν ύπό τού τεχνίτου ποικίλαι 
στάσεις καθημένων ή άνακειμένων μορφών πρός 
πλήρωσιν τών ταπεινοτέρων μερών τού αετοί ματος. 
Κατά, τούτο μάλιστα το άνω μνημονευθέν άέτωμα 
τού θησαυρού τών Μεγαρέων έν ’Ολυμπία άποδεί- 
κνυται τελειότερου- διότι έν έκείνω παρατηρεϊται 
έξαρσις τού άρχμτεκτονικοΰ κέντρου τού αετώμα
τος, ή δέ παράστασις διήρηται εις κατ’ ιδίαν συμ
πλέγματα συμμετρικώς διατεθειμένα εκατέρωθεν καί 
πληροΟντα τελείως ένεκα τών ποικίλων αύτών στά- 
σεων’τό άέτωμα μέχρι τών άκρων. ’Επίσης όσον 
αφόρα τον ρυθμόν έν τή έξεργασία τών καθ’ έκαστα 
τά έν ’Ολυμπία άέτωμα μαρτυρεί μεγαλειτέραν ήδη 
πρόοδον έν τή τέχνη, έάν δέ πρέπει ν’άναγάγωμεν 
αύτό εις τάς άρχάς τού 6ου αίώνος, τότε το έν’Αθή- 
ναις ανήκει βεβαίως εις τον έβδομον. Προς σύγκρι- 
σιν λοιπόν μετά τών ήμετέρων άπομένουσι μόνον 
τά έξ Άσσου γλυπτά έργα καί ίσως τά αρχαιότατα 
τών έν Σελινούντι ναών.

Ού μόνον τά θέματα τών παραστάσεων άνευρο- 
μεν καί έν τοϊς άρχαιοτάτοις εργοις τής διακοσμη- 
τικής τέχνης, ώς έν τή λάρνακι τού Ινυψέλου ή τώ 
έν Άμύκλαις θρόνφ τού Απόλλωνος, άλλα καί τάς 
μορφάς κατ’ιδίαν εδρομεν έκεΐ ήδη προπεπλασμέ- 
νας, ώς τό σχήμα τού εις άγώνα όρμώντος Ήρα- 
κλέους καί τού έπιβαίνοντος τού άρματος Ίολάου 
έν τή μορφή τού Άμφιαράου έπί τής λάρνακος τού 
Κυψέλου κατά, τήν περιγραφήν τού Π αυ σαν ίου 
(V, 17, 18).

Ούτως εύρίσκομεν τάς έναετίους ταύτας συνθέ
σεις ώσεί ήσαν αύτόχ^ρη μα προϊόντα τής άρχ_αιοτά- 
της διακοσμητικής τέχνης, ήτις έκόσμει άέτωμα 
ναού όχι κατά πολύ διάφορον τρόπον ή ώς ήθελε 
κοσμήση κάλυμμα κίστης είτε άγγεΐον είτε άλλο τι 
σκεύος. Καί οδτος εινε ό λόγος, οι’ ον δέν πιστεύω 
ότι δύναταί τις νά ύποθέση , βτι ύπάρχει αναφορά

17
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τις των παραστάσεων προς τήν θεότητα ήτις έλα- 
τρεύετο έν τφίερώ όπερ αύται έκόσμουν, έ/. δέ τοΟ 
•περιεχομένου αυτών ν’ άποδεχθή π. χ. ένταύθα 
ΰπαρξιν ιερού τού Ήρακλέους.Μόνον σύν τη κατε
ργασία τού μαρμάρου άνεπτύχθη τό πρώτον ή κυ
ρίως αρχιτεκτονική γλυπτική, ό'τε καί, χάριν τής 
διακοσμήσεως τών αετωμάτων τών ναών,έχωρησεν 
ή τέχνη άπο τής δι’ αναγλύφων παραστάσεως τών

μορφών προς τήν ποίησιν όλογλυφ»03ν αγαλμάτων.
Έκ δέ τών ένταύθα έξετασθέντων έναετίων ανα

γλύφων μανθάνομεν κατά πρώτον, τίνα στάδια έμελ
λε νά. οιατρέξτ) ή αττική τέχνη πριν ή φθάση εις 
τήν τελειότητα εκείνην περί ής ήδη τά. άρχαιότατα 
μέχρι τοΟοε γνωστά έκ μαρμάρου γλυπτά έργα μαρ- 
τυρούσι.

Κ. PURGOLD.

ΚΤΛΙΞ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ
(Πίναξ 7).

Εις ούδέν άλλο ή τήν εργασίαν άποβλέποντες 
άπεικονίσαμεν τήν κύλικα ταύτην, άξιόλογον διά 
τήν επιμέλειαν καί ακρίβειαν τής τέχνης παρά
δειγμα τού άγγειογραφικοΰ κορινθιακού εργαστη
ρίου. Σπουδαί περί τινα τών αγγείων τοΟ εργαστη
ρίου τούτου ιδία έγένοντο ούκ όλίγαι, πραγματεία 
τις όμως καθολική, χαρακτηρίζουσα καί αύτό καθ’ 
έαυτό το έργαστήριον καί τήν ροπήν ήν έσχε προς 
τήν άλλην αρχαϊκήν αγγειογραφίαν σαφώς όρί- 
ζουσα, ελλείπει έτι. Καίτοι τοιαύτη σπουδή πλεί- 
στου λόγου άξια θά ήτο. Ημείς αφορμήν έκ τής λαμ- 
πρας ταύτης κύλικος λαμβάνοντες, μικρά τινα καί 
γενικώτατα χάριν τών παρ’ ήμϊν μ,άλλον περί τοΟ 
τρόπου μόνον καί τοΟ χαρακτήρος τών παραστά
σεων τών αγγείων τούτων θά γράψωμεν.

Γνωστόν είνε ό'τι τών έκ τού ΚορινθιακοΟ έργα- 
στηρίου αγγείων τών έχόντων μυθολογικήν τινα ή 
άλλως άνθρώπων παράστασιν μικρά τινα μ,όνον έν 
αύτή ταύτη τή Έλλάδι (Κορίνθω,’’Αργεί,Κλεωναίς, 
Αίγίνη κ.άλ.) εύρέθησαν,τά δέ πλεϊστα καί μέγιστα 
έκ" τών Τυρρηνικών τάφων προέρχονται. Ό αύτός 
λόγος εινε καί περί άλλων αρχαϊκών άγγειογραφικών 
εργαστηρίων μάλιστα δέ τοΟ Χαλκιδικού καλου- 
μένου. Τούτου δ’αιτία ούδέν άλλο ίσιος εινε ή ό'τι 
διάφορον έκάτερος τών δύο τούτων λαών γνιυμην 
περί θανάτου έκ τούτου δέ καί διάφορον τρόπον κα
τασκευής τάφων είχε. Οί Τυρρηνοί οί έν τώ βίω 
τήν ύλην λατρεύοντες καί τήν ραστώνην καί αφθο

νίαν ευδαιμονίαν νομίζοντες καί περί το0 θανάτου 
άναλόγως σκέπτονται. Δέν κρύπτουσιν έν μικροϊς 
τάφοις τούς νεκρούς, άλλ οΐκοδομοΟσιν αύτοΐς κατά 
λόγον τής λατρείας τής ύλης ήν έν τώ βίω έπιδει- 
κνύουσιν οικήματα μάλλον ή τάφους κομψά καί 
εύρέα, διεσκευασμένα παντί τώπρός τρυφήν καί ρα
στώνην τήν έν τιρ βίφ χρησίμφ, καί έπιτήοεια προς 
διάσωσιν τούτων. Ούδαμώς άρα θαυμαστόν οτι τά 
μέγιστα καί πολυτελέστατα τών αγγείων καί το0 Κο
ρινθιακού έργαστηρίου έκ τούτων τών τάφων προέρ
χονται. Έπιθυμών νά χαράξω άμυδράν τινα εικόνα 
τού χαρακτήρος τών παραστάσεων τοΟ έργαστηρίου 
τούτου θά μνημονεύσω κατ’ είδος μ,άλλον ή κατά 
ακριβώς χρονολογικήν τάξιν τών γνωστοτέρων καί 
έπισημοτέρων αγγείων, άρχόμενος άπο τούτων 
άτινα ύπόθεσιν τά έργα τού Ήρακλέους ένουσι.Τών 
κορινθιακών αγγείων εν τών άρχαιοτάτων είνε καί 
ή έν Βερολίνω μικρά έκείνη λήκυθος ή άπεικονισ- 
θείσα έν τή άρχαιολογική έφημερίδι τού Βερολίνου 
(πίν. 10 σελ. 154). Ηρακλής κατά τών Κενταύ
ρων τοξεύων είνε ή ύπόθεσις τής έπί τού άγγείου 
τούτου παραστάσεως. Το έργων τούτο τού Ήρα- 
κλέους ύπήρξεν δχι μόνον τών άγγειογγοώφων αλλά 
καί τής άλλης τέχνης τής άρχαιοτάτης μάλιστα 
συχνοτάτη ύπόθεσις. Έργα τής πηλοπλαστικής 
τέχνης μετά προστύπων μορφών άτινα άλλως αρ
χαιότατους τύπους κατά παράδοσιν διέσωσαν Οει- 
κνύουσι παραστάσεις Κενταύρων μετά κλάδων δέν
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