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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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δρων ού τούς πάντας πόδας ίππου τούς δέ ’έμπροσ
θεν αώτων άνδρός έχόντων. ΤοιαΟτα συνήθως αγ
γεία εύρίσκονται έν Σικελία, 'Ρόδω καί άλλαχοΟ. 
Παρά τισι των έργων τούτων πλήν των Κενταύρων 
παρίσταται καί δαίμων τις κατά, τούτων άγωνιζό- 
μενος (Salzmann, Nekropole de Ivameiros26-27), 
ενίοτε δέ παρίσταται ήδη ώς τοξότης (Άρχ.Έφημ. 
τοΟ Βερολίνου, 1881, σ. 42), τούτο δέ ούδέν άλλο 
είνε ή τό παράδειγμα τοΟ πρώτου τύπου τής πα- 
ραστάσεοος τοΟ Ήρακλέους τοξεύοντος κατά των 
Κενταύρων. Εις τον αύτον τύπον ήτο εΐργασμένον 
επί τής γνωστής Αάρνακος τό έργον τούτο τοΟ 
'Ηρακλέους, όμοιου δέ δεικνύει καί το έξ ’Ολυμ
πίας σφυρήλατον έργον. ΠοΟ τό πρώτον ό τύπος 
οδτος έμορφώθη δέν δύναμαι σαφώς νά είπω' τό 
σφυρήλατον όμως, όπερ, καίπερ έν Ολυμπία εύρε- 
θέν, πολλά ώς εγώ νομίζω ιωνικής καταγωγής ση
μεία φέρει,δεικνύει ότι ό τύπος ούτος δέν ήτο ξένος 
τής έν τή μικρά Ασία τέχνης. Κατά τον αύτον δέ 
τύπον τον οΐκεΐον εις τά έκ Σικελίας καί 'Ρόδου κ. 
άλ. μετά προστύπων μορφών πήλινα έργα είνε καί 
ή εΐκών τής Ληκύθου γεγραμμένη. Πλήν τοΟ Ήρα
κλέους τοξότου τυπικόν έχουσι το σχήμα καί οί δύο 
©εύγοντες Κένταυροι. ’Ιδία όμως τοΟ τεχνίτου έπί- 
νοια είνε ή παράστασις τών μορφών δύο άλλων 
Κενταύρων βληθέντων, ών ο έτερος ήδη επί τά γό
νατα έπεσεν. Οί δύο οδτοι Κένταυροι ούδέν ήττον 
δέ καί ή άλλη τών καθ’ έκαστα διάταξις παρέχου- 
σιν ήμίν σαφή έννοιαν τοΟ χαρακτήρος τοΟ άγγειο- 
γράφου τούτου. ’Εν ω εις τον καθόλου τρόπον τής 
παραστάσεως φαίνεται μιμητής παλαιάς τίνος ει
κονικής ούτως είπείν παραδόσεως σπουδάζει όμως 
νά χειραφετηθή εις τά καθέκαστα άμα δέ καί νά 
έμπνευση εις τό όλον νέαν ζωήν εϊσάγων καί τήν 
ιδίαν αύτοΟ αίσθησιν καί παρατήρησιν τής τε φύ- 
σεως καί τών έν τώ βίω πραγμάτων. Τοσαύτην δέ 
περί τήν σύνθεσιν έπέδειξεν έπιτηδειότητα, ώστε 
όχι μόνον τό μονότονου άπέφυγεν αλλά καί τά 
σχήμα τών δύο Κενταύρων ζωηρότερου καί οίονεί 
έκ τής έννοιας μόνον τής παραστάσεως αμέσως 
έξηρτημένον κατέστησε. Τήν αύτήν ύπόθεσιν κατά 
τρόπον όμως παραστάσεως ούχί ακριβώς όμοιον 
εχουσιν αϊ γραφαί τοΟ έν Journal of hell. stud.

1880 pi. ϊ άπεικονισθέντος κορινθιακού σκύφου, 
Τήν μέν βλην ύπόθεσιν διετύπωσεν δ τοΟ σκύφου 
εργάτης κατά ίδιον τρόπον, διέσωσεν όμως καί πολ- 
λαχοΟ τυπικά τινα σχήματα μορφών. Όμοιαι προς 
τάς δύο έν τήληκύθω ήττον τραχείαι όμως είνε αί 
μορφαί τεσσάρων διασκελιζόντων Κενταύρων, οιτι- 
νες φεύγοντες στρέφουσι το πρόσωπον προς τον 
Ήρακλέα. Μετά μείζονος αλήθειας καί έλευθερίας 
εΐκονίζονται Ιξ άλλοι προ τοΟ Ήρακλέους φεύγον
τες Κένταυροι, άλλ αί κινήσεις τούτων έπαναλαμ- 
βάνονται παρ’ έκάστω τών Κενταύρων καί παρ’αύτφ 
τώ Ήρακλεΐ, όστις παρίσταται ένταΟθα ούχί ώς 
τοξότης αλλά διώκων, παρόντων καί δύο θεών 
Άθηνάς ίσως καί ΈρμοΟ, τούς Κενταύρους οΰς έξέ- 
βαλεν έκ του σπηλαίου δήλου καί τούτου δντος έν 
τή είκόνι. ΤοΟ μεγίστου δ’έπαίνου άξιος είνε δ τεχ
νίτης διά τήν παράστασιν τοΟ κατακειμένου Κεν
ταύρου’ έν τούτου μάλιστα έμφαίνει άμεσον παρα- 
τήρησιν τής φύσεως καί σπουδήν τινα προς μίμη- 
σιν άμα δέ δεικνύει καί έν τή κατασκευή τοΟ όλου 
σπουδήν πράς σαφή τής έννοιας παράστασιν. Εις 
άλλον κύκλον παραστάσεων έκ τών έργων τοΟ 
Ήρακλέους μεταφέρουσιν ημάς δ έν τή αρχαιολο
γική έφημερίδι το0 Βερολίνου, 1859, πίν. 125, 
3 σκύοος καί τά αγγείου το έν Mon urn. ill, 46 δη* 
μοσιευθέν. Ηρακλής κατά τής 'Ύδρας είνε ή πα- 
ράστασις τούτου, το αύτό δέ καί Ηρακλής έν 
"Αοου ή ύπόθεσις έκείνου. Αί ιδιότητες αίτινες έν 
τοίς πρότερον μνημονευθείσιν άγγείοις ύποδηλοΟν- 
ται μόνον, έν τούτω τώ άγγείω σαφώς ήδη έκφαί- 
νονται’ αί μορφαί τούτου δέν είνε τυπικά σχήματα 
ούδέ απηρχαιωμένη τις καί νεκρά παράοοσις ό τής 
παραστάσεως τύπος, αλλά ιδία, εί μή έπίνοια, αίσ- 
θησις όμως του τεχνίτου. Ή όλη παράστασις άπο- 
πνέει θαυμαστήν τινα καί παιδικήν αφέλειαν περί 
τήν παράστασιν τής φύσεως καί τήν άντίληψιν τών 
έν τφ βίψ, Άφελώς καί πιστώς ώς αύτόπτης μάρ- 
τυς άφηγείται τήν ύπόθεσιν τοΟ μύθου του δ άγ- 
γειογράφος. Ό Ηρακλής παρακολουθούμενος ύπό 
τοΟ ΈρμοΟ δρμα κατά τοΟ 'Αδου λίθον μόνον άντί 
παντός άλλου όπλου έν τή δεξιά έχων(1).Ή απροσ
δόκητος αυτή του ξένου έμφάνισις συνταράσσει τούς 

(!) Καθ’ ομοιον τρόπον και rt παράστασις εν Monum X, 52.
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•κερί τον θεόν. Ό ''Αδης καταλιπών καί θρόνον καί 
■σύζυγον ερμαιον εις τον έπιδραμόντα σώζει εαυτόν 
φεύγων καί προς τον Ήρακλέα πάντοτε έστραμμέ- 
νην έχων την οψιν. Ή τοΟ "Αδου σύζυγος ίσταται 
προ τού Ήρακλέους έκπεπληγμένη, ό δέ Κέρβερος 
τήν εναντίαν ή δ "Αδης δδόν τρεπόμενος ζητεί- καί 
οδτος τήν ιδίαν σωτηρίαν. Ούδέν ήττον δ’άφελής 
εινε καί ή έτέρα τοΟ άγγείου παράστασις. Ό Ηρα
κλής, δστις παρίσταται έπιμελώς δε* άρπης θερί- 
ζων τάς κεφαλάς τής Ύδρας ύποβοηθοΰντος καί 
το0 Ίολάου, έφρόντισεν πρότερον, ώς εάν είχε 
νά πράξη το είρηνικώτερον των έργων, νά. λύση 
τούς ίππους από τοΟ άρματος, οίτινες παρίστανται 
ύπό τούς κλάδους δένδρου τινός ήσύχως βοσκόμε- 
νοι. Ήττον βρ.ως σαφής είνε ή παράστασις επί τού
άγγείου τού άπεικονισθέντος έν Monum. Ill 46. 
Ν.ομίζω δέ δτι ένταΟθα ύπάρχει σύγχυσίς τις δύο 
τύπων τοΟ έν τώ πρότερον μνημονευθέντι άγγείω 
καί ετέρου τίνος οΐκειοτέρου εις τά. χαλκιοικά άγ- 
γεΐα τής αυτής παραστάσεως.

Ούδ’ έκ το0 Τρωικού κύκλου παραστάσεις έλ- 
λείπουσιν έν τοίς άγγείοις τοίς Κορινθιακούς. Γνω
στόν είνε τό μικρόν έκεϊνο τό ύπό τού Τιμωνίδου 
γραφέν άγγείον (έν τή Συλλογή τής Άρχ. Εται
ρίας, άρ. 1) έν ω παρίσταται ό Άχιλλεύς ένε- 
ορεύων τον Τρωίλον (Άρχ. Έφημ. Βερολίνου, 
1863, πίν. 175). Τό άρτιον καί αύτοτελές τής πα
ραστάσεως σημαίνει δτι δ τού Τρωΐλου μύθος καί
τής άρχαιοτέρας τού άγγείου τούτου (600 π. X.) 
τέχνης ούχί ξένη τις ύπόθεσις ήτο. Προ τής κρή
νης ίσταται ή Πολυξένη φέρουσα άγγεϊόν τι. Πα
ρακολουθεί δ Τρωίλος άγων προς τήν κρήνην τούς 
δύο αύτού ίππους. Όπισθεν ταύτης ύπάρχει δέν- 
δρον τι καί όπισθεν τούτου ένεδρεύει δ Άχιλλεύς. 
Τω Τρωΐλω ομοος έπονται τρείς άλλαι μορφαί, τού
των δέ γνώριμοι έξ έπιγραφών είνε ή Εκάβη καί δ 
Πρίαμος. Οτι προς τήν κυρίαν παράστασιν ούδα- 
μώς είνε άναγκαϊαι αί τρεις τελευταίαι μορφαί, φα
νερόν. Εις τον τεχνίτην δμως δέν έξαρκεΐ μόνη ή 
παράστασις τού μύθου καθ’ εαυτόν, άλλ’ άσμενί- 
ζων οδτος περιττή τινι των πραγμάτων άφηγήσει 
γνωρίζει τω θεατή καί πάσαν γνωστήν άλλως έκ 
μύθων μορφήν σχέσιν τινα πρός τι των προσώπων

τού μύθου έ/ουσαν. Τούτο δμως παραβλάπτει πολ- 
λάκις δπως ένταύθα καί έν Monum. 6. 14 τήν ενό
τητα τού τόπου.

Τά. άγγεΐα δέ ταΰτα περί ών ήδη λόγος έγένετο 
είνε τά. σπουδαιότερα καί γνωστότερα των έν Έλ- 
λάδι εύρεθέντων μετά, μυθολογικών παραστάσεων 
τού Κορινθιακού έργαστηρίου (1). ΔΓ όλίγων λέξεων 
άνακεφαλαιώ τά. περί τού χαρακτήρος των παρα
στάσεων. Φανερόν, δτι αί μορφαί είνε έστερημέναι 
πάσης έκφράσεως καί χαρακτηρισμού. Ούτε ήλι- 
κίας ούτε προσώπων διάκρισις γίνεται. Ή προσοχή 
τού τεχνίτου τρέπεται μάλλον εις τήν διάταξιν τής 
δλης παραστάσεως, απανταχού δέ αΐσθανόμεθα τήν 
άξιέπαινον τούτου σπουδήν περί τήν σαφή καί ζωη- 
ράν διατύπωσιν ιδέας τίνος. Τά άρχαιότερα δέ των 
άγγ&ίων τού έργαστηρίου τούτου έμφανίζουσιν άφε- 
λεστάτην τινα καί παιδικήν έτι των τεχνιτών πα- 
ρατήρησιν τών έν τή φύσει. Έκαστος τούτων 
ζητεί άμέσως έκ τών έν τώ βίφ παρατηρήσεων 
του νά μορφώση τά στοιχεία τιΰν παραστάσεων. 
Έπιδείκνυνται δέ πρός τούτο τινές μέν μάλλον επι-
τήδειοι, τινές δέ ήττον. Έκ τούτου δέ καί τό ιδιό
τυπου έκάστου τών άγγείων τούτων. Καί δ τής έρ- 
γασίας δέ τρόπος δ τών άρχαιοτέρων δέν είνε παν
τελώς δ αυτός. Τήν αύτήν δμως σπουδήν όεικνύ- 
ουσιν άπαντες πρός άκριβή τινα καί καθαράν περι
γραφήν τών μορφών.

Ήττον δμως ιδιόρρυθμοι είνε αί παραστάσεις 
τών έκ τής Έτρουρίας κορινθιακών άγγείων. Αί 
γραφαί είνε εις τον αότόν χαρακτήρα μάλλον δμως 
άνεπτυγμένης καί ώρισμένης τέχνης πεποιημέναι. 
Πλήν τού γνωστού άγγείου (Monum. 6, 33) μετά 
τών παραστάσεων τού Ήρακλέους παρά, τώ Εύ- 
ρύτω καί τής αυτοκτονίας τού Αίαντος, έν ω ή παι
δική τού τεχνίτου αίσθησις κατά, άφελέστατον τρό
πον, κωμικήν τινα έντύπωσιν έμποιούντα, έν τή 
μορφή μάλιστα τού Αίαντος καί τών έκπεπληγμέ- 
νων εταίρων εϊκονίζεται, τά πολλά τών έργων τού
των ούδέν έχουσιν ίδιον άλλ’ είνε μάλλον έργασίαι 
κατά συνήθειαν καί έξιν τινά. Διακρίνονται δέ τών

(1) Παραλείπω νά αναφέρω τούς έν τώ Βερολινείω Μουσείιρ κο
ρινθιακούς πίνακας, μο'νον Ικ τον Καταλόγου τον Μουσείου ύπό Furt- 
wangler γνωρίμων τούτους. ’Απεικονίσεις τών πινάκων δεν Ιγένοντο Ιτι.
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αγγείων μετά μεγάλων παραστάσεων πλήν τοΟ μνη- 
μονευθέντος ήδη καί τδ εν Monum. καί 'inn.il. 
1885,π. 20, μάλιστα δέ τδ τδν μύθον τοΟ Άμφια- 
ράου παράστασιν εχον άγγεΐον έν Monum.X, π. 4 
καί 5. Τά άγγεΓα ταΟτα δεικνύουσιν επικόν τινα 
χαρακτήρα τής παραστάσεως, ό'στις άλλως οέν εϊνε 
ίδιον τι τοΟ εργαστηρίου τούτου άλλα τρόπος κοι
νός των άρχαιοτέρων άγγειογράφων. Ό χαρακτήρ 
δ’ οδτος έκδηλοΟται μάλιστα έν τω τελευταίοι 
τούτω άγγείω. Αί γραφαί δεν άποτελοΟσι παράστα- 
σιν μιας ώρισμένης πράξεως άλλ’ είνε μάλλον ει
κονική τις άφήγησις τοΟ μύθου μακρήγορος καί πε
ριττή. Εις μίαν μόνην πράξιν επιχειρεί 6 τεχνίτης 
νά άφηγηθή άπάσας τάς το0 μύθου περιπέτειας 
μετά θαυμαστής μακρηγορίας, καταστρέφει όμως 
έκ τούτου την ενότητα τής ύποθέσεως. ΤοσαΟτα 
περί τοΟ χαρακτήρος των μυθολογικών παραστά
σεων. Οί κορινθιακών όμως αγγείων ζωγράφοι σπου- 
δάζουσιν όχι μόνον περί τούς μύθους άλλά καί περί 
άλλο τι είδος παραστάσεων, αίτινες είνε ακριβώς 
τντζικαί. Είς τοϋτο δέ τό είδος άνάγονται μάλιστα 
καί αί γραφαί τών Κυλικών.

Τά πολλά τών σχημάτων εξ ών αί ζυττοκαί αδ- 
•ται παραστάσεις αποτελούνται είνε κληροδοτήματα 
παλαιοτέρας ετι τέχνης. Άνήρ ίππεύων ή άρματος 
έπιβαίνων, τοξότης ή οπλίτης διαδορατιζόμενος καί 
παραπλήσια τινα σχήματα είνε συνήθη ήδη έν ταίς 
παραστάσεσι τών αγγείων εκείνων άτινα πρόδηλα φέ- 
ρουσιν ετι σημεία τής άπαρτήσεως αύτών άπδ τής 
ασιατικής τέχνης. Αί μορφαί δέ αδται είνε τά στοι
χεία άτινα συνάπτοντες έκάστοτε καί οί τής κοριν
θιακής τέχνης άγγειογράφοι κατασκευάζουσι τυπί
κας τινας παραστάσεις είς τάς όποιας ενίοτε δίδουσι 
χαρακτήρα μυθολογικόν. Ή επί γνωστοΟ τίνος αγ
γείου (Άρχ. Έφημ. Βερολ. 1864, πίν. 184) πα- 
ράστασίς μάχης Ελλήνων κατά Τρώων ούδέν άλλο 
είνε ή παράστασις μορφών, κατά τδ σχήμα του ιπ
πεύοντας, εναντίον άλλήλων, μόναι ^οέ αί έπιγραφαι 
-παρέχουσι ταύτη μυθολογικήν έννοιαν. Συνηθέστε- 
-ραι είνε αί παραστάσεις οπλιτών δόρατι κατ’ άλ
λήλων μαχομένων. Καί ταΟτα δέ τά σχήματα 
άτινα άπετέλουν τδ αποταμίευμα, ούτως είπείν, τοΟ 
-εργαστηρίου συνείθιζον νά προσαρμόζωσι, άνευ άλ

λου χαρακτηρισμοί* πλήν τοϋ διά τών επιγρα
φών, προς γνωστήν τινα έκ τών μύθων μάχην δύο 
ήρώων πρδς άλλήλους. Ή τυπική αΰτη παράστα- 
σις έν μέν ταίς γραφαίς τοΟ αγγείου τού άπεικονισ- 
θέντος έν Monum. 2, 98 β σημαίνει κατά τάς έπι- 
γραφάς τήν μάχην Άχμλλέως πρδς Μέμνονα, έν δέ 
τω άγγείω τω έν Annal. 1862 Β μάχας Αίαντος 
πρδς Αινείαν, ’Λχιλ/.έως πρδς Έκτορα (Annal. 
1866, g). Παραλλαγαί τοΟ τύπου τούτου τών οια- 
δορατιζομένων είνε όταν οί όπλίται μάχονται περί 
νεκρόν τινα ή όταν τφ έτέρω ύποχωροΟντι τρίτος 
τις βοηθή.

ΤοιαΟτα πρόχειρα σχγήματα συνημμένα είς συ
νεχή τινα πολεμικήν παράστασιν είνε συνήθως αί 
επί τών κορινθιακών κυλικών γραφαί. Ούκ ολίγαt 
του εργαστηρίου τούτου κύλικες σώζονται καί έν τή 
συλλογή τής Άρχαιολ. Εταιρίας. Άπασαι είνε 
επιμελέστατα είς τδν τροχόν κατεσκευασμέναι εκ 
λεπτής τίνος κεραμίδας γης ξανθού χρώματος. Δια- 
φέρουσι δέ αί κορινθιακαί κύλικες τών αττικών καί 
κατά τδ σχήμα. Τούτων μέν τδ σχ_ήμα ομοιάζει 
πρδς άπλοΟν τμήμα σφαίρας, αί δέ κορινθιακαί αί 
άρχαιότεραι μάλιστα έχουσι καί τδ κοϊλον βαθύτε- 
ρον καί χείλη υψηλά, τήν δέ βάσιν ταπεινοτέ- 
ραν.Τών νεωτέρων όμως τδ περίγραμμα τής κοι
λίας μάλλον ομαλόν είνε καί τά μέρη άρμονικώτε- 
ρον συνάπτονται. Αί παραστάσεις, αίτινες είνε συ
νήθως δύο, περιθέουσι- δίκην ζωοφόρων περί τήν 
κοιλίαν τοΟ αγγείου.Ποικίλματα όλίγα μόνον έχουσι- 
περί μέν τά χείλη πλέγμα τι δικτυωτόν ή κόσμημα 
καμπύλων γραμμών έπιμηκεστέρων τοΟ ήμ,ίσεος 
τού κύκλου, περί δέ τήν βάσιν γραμμάς άκτίνων 
καί μεταξύ τού χώρου τών λαβών τδ σύνηθες εκείνο 
κόσμημα τδ κοινώς Palmette καλούμενον, ή μορ
φήν τινα πρόσωπον γυναικδς σώμα δέ πτηνού έχου- 
σαν ή καί πτηνά αύτά, ώς έν τήδε τή Κύλικι (πί- 
ναξ 7), άλλα δέ τινα κοσμήματα εόρίσκονται έν 
τοίς κενοίς χώροις τοίς μεταξύ τών μορφών τών πα
ραστάσεων οιον ρόδακες, άστρα, σαΟραι, όφεις και 
πτηνά ενίοτε.

Αί μικρότεραι καί εύτελέστεραι τών κυλικών 
τούτων (Ευρετηρίου Άρχ. Εταιρίας, άρ. 611, 
3037, 3036, 3038 κ. ά.) δεικνύουσι τάς κοινάς
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ζωογραφ ίας, αί μετά μείζονος δέ έπιμελείας έξειρ- 
γασμέναι δμοιάζουσι πρός την ένταΟθα άπεικονισ- 
θεϊσαν κύλικα (1). Τον τύπον των μαχομένων δό- 
ρασιν οπλιτών και τούς άναβαίνοντας ίππον παίδας 
δεικνύει ή παράστασις της κύλικος ύπ’άρ.1321. Οί 
αύτοί τύποι οπλιτών καί ηνίοχοι επί άρματος πα- 
ρίστανται επί της κύλικος 1214'τούς αύτούς μικρόν 
μόνον κατά τήν διάταξιν παρηλλαγμένους τύπους 
έπαναλαμβάνουσι καί αί κύλικες3060,3432,ή παρ 
Urlichs, Beitrage, πίν. 18, ή έν Annul. 1862,β 
καί τινες άλλαι. Ούδεμίαν άλλην δ’ έχουσι παρά- 
στασιν καί τά σωζομενα ταύτης της κύλικος μέρη 
ή τούς συνήθεις τύπους δηλ. δύο άρματα, έφ’ έκα
στου των οποίων έπιβαίνουσιν δπλίτης μετά ηνιό
χου, καί μάχην δύο δπλιτών περί νεκρόν τινα. Οπι
σθεν τοΟ. ετέρου τούτων παρίσταται ο τον ίππον άνα- 
βαίνων παϊς, εις τον έτερον δέ παρακολουθεί άρμα, 
παρ’ αύτό δέ σαόζεται το έξ ήμισείας άνωθεν μέρος 
οπλίτου διαδορατιζομένου. “Οπως αί παραστάσεις 
οδτω καί δ χαρακτήρ τής τέχνης ούδέν έχει τό 
ιδιόρρυθμον, άλλ’είνεκατά κανόνα τινα ώρισμένον 
καί τρόπον τυπικόν. Διαφέρουσι δέ μόνον άλλήλων 
κατά τήν έκτέλεσιν. Άπάσας σχεδόν τάς κύλικας 
χαρακτηρίζει ή ακρίβεια τής εργασίας, ολίγα όμως 
τούτων παραδείγματα εινε μετά τοσαύτης καί περί 
τά μικρότατα έπιμελείας καί τοσούτου έρωτος 
έξειργασμένα, ώς ή κύλιξ αύτη. Οχι μόνον αί 
γραμμαί τοΟ σώματος είνε σαφέστεραι, αλλά καί 
αί άναλογίαι μετά μείζονος συμμετρίας. Ήττον 
δμοος επιτήδειος έπιδείκνυται δ τής κύλικος τεχνί
της περί τήν διάταξιν καί οικονομίαν των [κορφών 
εντός τοΟ δεδομένου χώρου. Αί επί τοΟ ετέρου άρ
ματος μορφαί καί δ έτερος τής λαβής βραχρων συρ.- 
πίπτουσιν εις τό αύτό, ώστε μικρόν μόνον μέρος τοΟ 
σο$ρ.ατος τούτων απεικονίζεται έν τη παραστά- 
σει.

Καί ταΟτα μέν περί τής άνω παραστάσεως, ήτις 
είνε ή κρατίστη έκάστης των κυλικών. Ή κάτω δέ 
τούτων παράστασις συνήθως ούδέν άλλο είνε ή αί 
κοιναί γραφαί ζώων των έκ τής ασιατικής τέχνης.

(1) Τό σωζόμενον της κύλικος μέρος συνεκολλήθη εκ τεμαχίων ε6- 
ρεθόντιον έν Κορι’νθω. Τό χρώμα του κεράμου είνε τό σύνηθες ξανΟο'ν. 
Αί μορταί μέλαιναι διασώζουσαι καί ίχνη ίοειδοϊς χρώματος.

Κατά τοΰτο όμως διαφέρει των άλλων ή ήμετέρα 
κύλιξ. Τήν παράστασιν ταύτης άποτελοΟσιν ενταύθα 
μορφαί άνδρών πρός αύλόν όρχουμένων απειρόκαλα 
καί άκοσμα σχήματα. Έκαστος τούτων έχει ρυ- 
τόν τι, δύο δ’ άντλοΟσιν έκ κρατήρος οίνον διά προ- 
χόης. Έκ τούτων ή'θελέ τις ίσως νομίσει οτι ή 
παράστασις αύτη έχει διονυσιακόν τινα χαρακτήρα, 
έάν όρ,ως άποβλέψωμεν εις τά πολλά των άγγείων, 
άτινα δμοίας γραφάς εχουσι, πειθόμεθαό'τι καίαύτη 
ή παράστασις εινε τυπική , ήτις από των κορινθια
κών δρμωμένη καί εις τά άλλα αρχαϊκά έργαστήρια 
ειχεν εΐσαχθή (Εύρετηρίου ’ Αρχ. Εταιρίας άριθ. 
2441 καί άλλα ό'ρ,οια κορινθιακού τρόπου' 941, 
1311, 3058 βοιωτικά(;) καί Monum. X. πίν. 52, 
Annal. 1878 σ. 314, τήν άγροικοτέραν δέ καί 
άκοσμοτέραν παράστασιν των όρχήσεως σχημάτων 
δεικνύει ή μεσόμφαλος φιάλη ύπ’ άρ. 3444 τού 
Εύρετηρ. Άρχ. Εταιρίας). Μένει λοιπόν νά είποο- 
μεν τινά καί περί τής έντός τής κύλικος είκόνος των 
δύο γυναικών. Δέν ύπάρχει κορινθιακή κύλιξ πλήν 
των εύτελεστέρων, ήτις δέν έχει έντός εικόνα τινά 
έπιτηδείως πάντοτε προσηρμοσμένην πρός τό στρογ- 
γύλον του πυθμένος σχήμα σώζοντος τό φυσικόν 
τής κεραμίδος γής χρώμα, έν ω κατά τά άλλα αί 
κύλικες αδται έχουσιν έντός στιλπνήν τινα βαφήν. 
Εινε δέ περί τήν εικόνα ταύτην συνήθως καί κόσμη
μά τι , δτέ μέν τό Palmette δτέ δέ τό κόσμημα τού 
έπιμηκεστέρου ήμίσεος κύκλου. Αί συνήθεις δέ έν
τός παραστάσεις τών κορινθιακών κυλικών είνε ή 
γοργόνειόντι (Εύρετηρ. Αρχ. Εταιρίας άρ. 1321, 
1214), ή τό συνηθέστατον έκεΓνο τού ίππεύοντος 
ή οπλίτου σχήμα (Εύρετηρ. ’Αρχ. Εταιρίας άρ. 
3432, Urlichs Beitrage, πίν. 18, Εύρετηρ. Άρχ. 
Έταιρ. άρ. 3060 καί ά.) καί άλλοι τινές κοινοί καί 
συνήθεις τύποι. Ιίολύ δ'μως ύπερέχει τών άλλων 
κατά τήν παράστασιν ταύτην τήν έντός ή ήμετέρα 
κύλιξ. Ότι καί άλλως έν χρήσει ήτο ή παράστασις 
δύο γυναικών απέναντι άλλήλων φαίνεται καί έκ 
τής παραστάσεως μικρας τίνος καί ιδιορρύθμου κύ
λικος τής Συλλογής του Ύπουργ. τής Έκπαιδεύ- 
σεως ύπ’ άρ. 122, άπεικονισθείσης καί αύτής ύπ’άρ. 
2 έν τώ 7ν πίνακι τής Εφημερίδας. Ό τρόπος τής 
τέχνης εινε άρχαιότερος τού τής κορινθιακής κύ»
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Τάχος, νεώτερος δέ τοΟ τρόπου εις ον είνε κατε- 
σκευασμένα τά έκ Μήλου άγγεία.

Έν ω οέ at έπι τοΟ μικρού τούτου αγγείου ζω- 
γραφίαι ούδέν άλλο είνε ή σχήματα γυναικείας μορ
φής, έν τή παραστάσει τής κορινθιακής κύλικος γίνε
ται καταφανής μεγάλη του τεχνίτου σπουδή προς 
χαρακτηρισμόν τινα έκατέρας των μορφών (1). Τον 
ίδιον τύπον τής έτερας των μορφών έπεχείρησε νά 
διακρίνη δ τεχνίτης λεπτότερον καί άβρότερον περι- 
γφάφων τό πρόσωπον ταυτης , έκατέρας δέ τό περί
γραμμα εχειάτομικόν μάλλον ή τυπικόν χαρακτήρα. 
Καί at έπιγραφαί Νεβρίς καί Κ2ύ(τ)α είνε ιδιωτικά 
μάλλον ή μυθολογικά ονόματα. Έκ τούτου δέ καί

αί των προσώπων γραμμαί ένταΰθα έλέγχουσιν απο
ρίαν τινα τοΟ τεχνίτου διά τό ιδιότυπου, έν ω αϊτών 
άλλων τής κύλικος παραστάσεων διά τήν παλαιάν 
έξιν τήν από τής παραοόσεως είνε μάλλον ασφαλείς 
καί βέβαιαι. Είνε δέ ή κύλιξ διά τήν σπουδήν ταύ- 
την, σπανίους έν τουτοις τοι'ς έργο ις απαντώ σαν, 
προς χαρακτηρισμόν τινα τών μορφών, άμα δέ καί 
διά τήν ακρίβειαν καί έπιμέλειαν περί τήν εργασίαν 
τής έτέρας μάλιστα τών έκτος παραστάσεων εν τών 
κρατίστων-παραδειγμάτων κορινθιακής εργασίας.

Έν Άθη'ναις.

θ. Σοφουλϊ-ις.

ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

Εις τό ανατολικόν μέρος τής νήσου Φολεγάνδρου, 
μίαν ώραν -προς άρκτον τοΟ λιμένος αυτής , ύψοΰ- 
ται βράχος έκ τιτανόλιθου, οδτινος ή νοτιοανατο
λική πλευρά , φέρεται άποτόμως προς τήν θάλασ
σαν. Έπι τής κορυφής το0 βράχου τούτου, εκειτο 
ή άρχαία πόλις τής Φολεγάνδρου , καί ένεκα τής 
τοιαότης θέσεώςτης, έπήγασαν προφανώς αί περί 
ταύτης δυσμενείς κρίσεις πολλών τών αρχαίων συγ
γραφέων (2). ΤανΟν σώζονται ενταύθα έλάχιστα λεί
ψανα τής άρχαίας πόλεως, ή δέ προσοχή τοΰ έπι- 
σκεπτομένου τήν θέσιν ταύτην,στρέφεται προς τον 
έν τή νοτίω κλιτύϊ τοΟ οξέος τούτου ύψώματος 
κείμενον μέγαν ναόν τής Παναγίας, δστις καθά πολ
λοί τών αρχαιολόγων παρετήρησαν , ίδρυται πιθα- 
νώτατα έπι τής θέσεως αρχαίου ΊεροΟ, καί προσέτι 
ές άρχαίου ύλικοθ(3). Ή άνωθεν τής θύρας αύτοϋ 
έπιγραφή , καί ή παράδοσις μαρτυρεί τήν παλαιο

ί 1) Των προσώπων μονοντό περίγραμμα εΐκονίςεται κατά τόν άρχαιο'- 
τερον τη; -κορινθιακής τέχνης τρο'πον. Λί μοργαι μέλαιναι καί ϊοβαρεΐς· 
ίχνη τοΰ ϊώοου; σώζονται έπι της γυναικεία; περιβολης. Δηλοΰται οέ 
τοΰτο έν τη ημετερα απεικονίσει οΓ αραιότερου τίνος μελανός χρώματος.

(2) Στράβ. X, 484.— Έλλην. ΆνΟολογ. Θ'. 421. — ΤΙσόχ. έν 
λε'ξ. — Σο'λ. Άποσπ. 2·

(3) Ross Reisen auf den Griech. Inseln Top. A', σελ. 146- 
119. — Bursian Geogr. von Grieehenland, II, σελ. 505-506.

τητα αύτοΟ, δστις κατά τούς περιηγητάς ήτό ποτέ 
καί Μοναστήριον (1). Περί τόν περίβολον τοΟ ναοΟ 
τούτου εύρέθησαν άλλοτε έπιγραφαί τινες έπι μαρ
μάρινων κυλίνδρων, αίτινες καί εύρίσκονται κατα- 
κεχωρισμέναι έν τώ C. I. Gr. (Τόμ. II, 2442-2446 
καί Addenda σελ. Ί082ή έσχάτως δέ (κατά τόν 
παρελθόντα Αύγουστον !, σκαπτομένου χάριν ισο- 
πεοώσεως τοΟ περιβόλου τοΟ ναοΟ, εύρέθη ή έξης 
έπιγραφή :

ΤΕΙΜΗΣΣΩΣΙΤΕΛΟΥ 
ΤΗΝΙΔΙΑΝΜΗΤΕΡΑ 
ΠΡΑΞΙΟΠΩΝΤΕΙΜΕΩΣ 
ΘΥΓΑΤΕΡΑ Η ΝΚΑΙ 
ΟΔΗΜΟΣΕΤΕΙΜΗΣΕΝ 

Θ Ε Ο I Σ

Τειμής Σωσιτέλου, 
τήν ιδίαν μητέρα,
Πραςιοπών, Τειμέως 
θυγατέρα , ήν καί 
Ό Δήμος ετείμησεν,

Θεοΐς.

(1) Όρα Thevenot, Relation d'un voyage an Levant. Paris 
1665 σελ. 205.
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