
ΑΡΓΥΡΑ ΠΙΝΑΚΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ
Συμβολή εις χήν Βυζαντινήν Τορευτικήν

ΥΠΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΕΛΕΚΑΝ1ΔΟΥ

Ή βυζαντινή χορευτική, παράλληλος προς τάς άλλας εκδηλώσεις τής Χριστιανικής 
καί Βυζαντινής ’Αρχαιολογίας, αποτελεί σοβαρόν κλάδον, ό όποιος μέχρι τινός, αν όχι 
παρεμπιπτόντως, πάντως ούχί μετά τής προσηκοΰσης έμβριθείας και τής άναλόγου 
προσοχής έξητάσδη.

Τελευταίως μόνον καί έξ άψορμής τυχαίων τινών ευρημάτων έν ’Αντιόχεια, Αι
γύπτιο, Κύπρω και ιδιαιτέρως έν Ρωσία έστράφη ή προσοχή τής επιστήμης προς την 
τορευτικήν, ήτις ούχί μόνον από άπότ|ιεως τεχνοτροπικής πολλά πληροφορεί αλλά καί 
είκονογραφικώς τά μέγιστα πλουτίζει την Χριστιανικήν και Βυζαντινήν ’Αρχαιολογίαν λ

Οΰτω μέχρι πρό τίνος δεν έγνωρίζομεν ειμή θρησκευτικός παραστάσεις έπ'ι έργων 
χορευτικής, μετά τάς άνακαλύτ|ιεις όμως κυρίως τής νοτίου Ρωσίας έ'χομεν εξαιρετικήν 
ποικιλίαν εις θέματα, ειλημμένα εϊτε έκ τής αρχαίας ελληνικής μυθολογίας είτε έκ τής 
καθ’ ημέραν ζωής. ’Αλλά καί τεχνοτροπικώς, λόγφ τής προσωπικότητος, τοΰ τόπου 
προελεύσεως τών καλλιτεχνών, τών ρευμάτων τής εποχής, τής υπό επεξεργασίαν Όλης, 
είναι έξαιρετικώς σπουδαία τά συμπεράσματα, τά προκύπτοντα έκ τής συστηματικής 
μελέτης τής χορευτικής διά τήν χριστιανικήν καί βυζαντινήν τέχνην.

Τό Μουσείον Μπενάκη κατέχει σειράν αργυρών πινακίων, κοσμικόν καί έκκλη- 
σιαστικόν έχόντων χαρακτήρα καί χρήσιν, αδημοσίευτων είσέτι, τά όποια ένεκα τών 
παραστάσεων ως καί τής τεχνοτροπίας αυτών έχουν Ιδιαιτέραν σημασίαν διά τήν ιστο
ρίαν τής βυζαντινής χορευτικής.

Έκ τών πινακίων τούτων δημοσιεΰομεν εις τήν παρούσαν μελέτην έξ μόνον, άτινα 
κοσμούνται διά κοσμικών παραστάσεων2.

Έκ τού περί τήν κεντρικήν παράστασιν ίδιάζοντος διακόσμου αυτών διακρίνομεν 
τά πινάκια ταϋτα εις δύο ομάδας: 1

1 Ο. Brehier, Les tresors d’argenterie syrienne nische Antike. Berlin 1929. 
et l’ecole artistique d’Antioche, Gaz. BA. 3, 1920, 2 Τά πινάκια ταϋτα παρεχωρήθησαν ήμϊν εΰγενώς
17 κέ. Ch. Dielil, L’ecole artistique d’Antioche et πρός μελέτην υπό τοΰ Μουσείου Μπενάκη. Θερμάς εύχα- 
les tresors d’ argenterie syrienne, Syria 2, 1924, ριστίας καί δημοσία έκφράζομεν πρός τόν κ. Ά. Μπε-
85 κέ. G. Duthuit - F. Volbach-G. Salles, Art byzan- νάκην, ώς καί πρός τόν διευθυντήν τοΰ Μουσείου φίλον 
tin. Paris, 62, πίν. 56. L. Matzulewitsch, Byzanti- κ. Μ. Χατζηδάκην.
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38 Στυλιανού Πελεκανίδου ΛΕ 1942-1944

Ο Μ Α Σ Α'

Ή όμάς Α' σύγκειται εκ τριών διαφόρου μεγέθους πινακίων 1, 2, 3, τά όποια 
έχουν τον αυτόν σχεδόν διάκοσμον περί τον όμφαλόν και δή α) αστράγαλον, λέσβιον 
κυμάτιον καί ψΰλλα ακάνθου καί β) αστράγαλον καί φΰλλα ακάνθου.

1) Πινάκιον άργυροΰν φέρον εν τφ όμφαλώ την μυθολογικήν παράστασιν τής 
Ίνοΰς καί τοΰ Μελικέρτου.

Προθήκη 32, άρ. 80. Βάρος γραμμ. 647. Διαστάσεις: διάμ. 0,254, ΰψ. 0,046.
Είκ. 1, πίν. 1.

Είκ. 1. Άργυροΰν πινάκιον Μουσ. Μπενάκη. ’Ινώ Μελικέρτης.

Τό πινάκιον τούτο παριστά την τελευταίαν ψάσιν τών ταλαιπωριών τής πολύπα
θους Ίνοΰς καί τοΰ βρέφους αυτής Μελικέρτου.

Εις τον όμφαλόν τοΰ πινακίου τούτου καί εντός στεφάνης εξ αστραγάλου καί 
κυματίου εν μετρίω έκτύπω άναγλΰφφ παρίσταται ή φυγή τής Ίνοΰς καί τοΰ Μελι
κέρτου. Ή παράστασις έχει κίνησιν εκ δεξιών προς τά αριστερά. Έπί ίχθυοκενταύρου 
ιππεύει ή Ίνώ φέρουσα χειριδωτόν πέπλον, ό όποιος άνεμιζόμενος έκ τής προς τά 
πρόσω φοράς αφήνει ακάλυπτον άπό τοΰ ισχίου όλον τον αριστερόν πόδα, ένφ ό δεξιός 
εΰρηται χιαστί κάτωθεν αΰτοΰ. Τό διανοιχθέν ένταΰθα ίμάτιον καλύπτει μέρος τοΰ 
σώματος τοΰ ίχθυοκενταύρου. Ή στάσις τής Ίνοΰς έπί τοΰ θαλασσίου τέρατος είναι 
σχετικώς βεβιασμένη, διότι άπό τής όσφύος καί άνω παρίσταται κατά πρόσωπον ή 
μάλλον εις στάσιν περίπου τριών τετάρτων τής αντιθέτου προς τήν όλην τής παραστά-
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σεως φοράν. Ή οικονομία αύτη έπεβλήθη εις τον καλλιτέχνην καί δΓ άλλους λόγους 
καί διά να παρουσίαση εύκρινώς εις τον θεατήν τον γυμνόν Μελικέρτην, ό όποιος κα- 
θήμένος επί τής αγκάλης τής μητρός θηλάζει έκ τοΰ μαστού αυτής. Ή θέσις τής κεφα
λής τής Ίνοΰς κατά δεξιόν κρόταφον, ή κίνησις τής δεξιάς αυτής χειρός, δι’ ής Θωπεύει 
την παρειάν τού βρέφους της, ένφ ή έτέρα χειρ προασπίζει, ούτως είπεΐν, την κεφαλήν 
τοΰ μικρού άπό την πόντιον αύραν, καί οί ένατενίζοντες προς αυτό μεγάλοι οφθαλμοί 
της εκφράζουν όλην την μητρικήν στοργήν.

Ή φροντίς τού ίχθυοκενταύρου διά τήν άμεμπτον έκτέλεσιν τής άποστο?^ής αυτού 
αντικατοπτρίζεται εις τό πρόσωπον καί τάς κινήσεις τού θαλασσίου τέρατος. Περιετύ- 
λιξε τό ίχθυόμορφον καί λεπιδωτόν αυτού σώμα, τό άπολήγον εις οΰράν έν είδει τριαί- 
νης, ϊνα άναπαυτικώτερον καί ασφαλέστερου κάθηνται οί έπιβάται αύτού, ένω στρέφει 
τον ισχυρόν καί μυώδη ανθρωπόμορφου κορμόν του καί τήν υπό ωραίας καί πλούσιας 
κόμης πλαισιουμένην κεφαλήν του προς τά όπίσω. Είς τήν άριστεράν κρατεί τό πηδά- 
λιον ή τήν κώπην, ένφ ή δεξιά καμπτομένη καθορίζει ϊσως τήν κατεύθυνση'. Είς τούς 
πόδας αύτού καί τής Ίνούς, ώς καί είς όλον τον κενόν κάτω τού συμπλέγματος χώρον, 
παρίστανται ιχθύες καί σηπίαι καί όστρεώδη προς ύποδήλωσιν τής θαλάσσης.

Τήν περιβάλλουσαν τήν όλην παράστασιν στεφάνην τού αστραγάλου ακολουθεί 
έτέρα τοιαύτη εκφυλισμένου λεσβίου κυματίου. Τήν έπίλοιπον επιφάνειαν τού πινα
κίου μέχρι τών άναδιπλουμένων χειλέων αύτού ποικίλλουν συνεχόμενα καί έσχηματο
πο ιη μένα πρόσωπα καί εγχάρακτα μεγάλα φύλλα άκάνθου.

2) Πινάκιον άργυροΰν έ'χον έν τώ όμφαλώ παράστασιν τριαινοφόρου έρωτιδέως 
έπί θαλασσίου τέρατος άλιεύοντος.
Προθήκη 32, άριθ. 81. Βάρος γραμμ. 190. Διαστάσεις· διάμ. 0,13, ύψ. 0,025. Είκ. 2.

Έξαιρετικώς ζωντανή καί στιγμιαία παρίσταται ή σκηνή, καθ’ ήν έρωτιδεύς πτε
ροφόρος, κρατών είς τήν δεξιάν τρίαιναν καί ίππεύων έπί θα?ιασσίου τέρατος, προσπα
θεί νά άλιεύση ή νά φονεύση ίχθύν, μή διακρινόμενον έν τή παραστάσει.

Ό έρωτιδεύς έχει τήν συνήθη σαρκώδη διάπλασιν τού σώματος τών έρωτιδέων 
καί φέρει έπί τών ώμων πτερά, τών οποίων αί λεπτομέρειαι-πτίλα καί διάταξις αύτών- 
άπεδόθησαν συστηματικώς καί μετ’ ακριβή παρατήρησιν τής φύσεως. Ή κεφαλή του 
μόνον, ήτις άπεδόθη ώς καί όλον τό σώμα κατά κρόταφον, έκφεύγει πως τής έπιμεμε- 
λημένης κατασκευής τού σώματος. ’Ενώ δηλ. τό σώμα άπεδόθη συμφώνως προς τούς 
φυσιολογικούς κανόνας, διά τό πρόσωπον καί γενικώς διά τήν κεφαλήν μετεχειρίσθη 
ό καλλιτέχνης τήν συνοπτικήν άπόδοσιν, εκμεταλλευόμενος άριστοτεχνικώς διά τά έπί 
μέρους τό φώς καί τήν σκιάν, τά όποια ένεκα τής φύσεως τής ύλης άφθόνως δημιουρ- 
γούνται.

Ή κόμμωσις τού έρωτιδέως έμπροσθεν μέν πίπτει είς βοστρύχους έπί τοΰ μετώπου 
προκαλούσα τήν έντύπωσιν ότι τούτο είναι μάλλον στενόν, ένω όπισθεν έπικάθηται 
αύτη κυματοειδώς έπί τής κυρτής τού κρανίου επιφάνειας.

Τό θαλάσσιον τέρας, έπί τοΰ όποιου κάθηται ή μάλλον ιππεύει ό έρωτιδεύς, 
έχει κεφαλήν καί πόδας κυνηγετικού κυνός, ενώ τό ύπόλοιπον σώμα, άπο?ιήγον είς 
ούράν έν μορφή τριαίνης, άποτελεϊται έκ κορμού θαλασσίου τέρατος. Έπί τού
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προσθίου σώματος φέρει λεπτεπίλεπτους κοκκίδας, προς ΰποδήλωσιν ίσως τών εν τΐ) 
θαλάσση ιριδισμών, ενώ τό οπίσθιον τοΰ σώματος μέρος, ένθα τούτο άναδιπλοΰται καί 
επί τοΰ οποίου κάθηται ό έρωτιδεΰς, μέχρι τής ούρας, καλύπτεται υπό λεπίδων.

Κάτωθεν τής παραστάσεως εις την ΰποτιθεμένην θάλασσαν νήχονται εις ιχθύς και 
έν όστρεώδες.

Είκ. 2. Άργυροΰν πινάκων Μουσ. Μπενάκη. Τριαινοφόρος ερωτιδεύς επί θαλασσίου τέρατος αλιεόιον.

Ή παράστασις έχει κατεύθυνσιν εκ δεξιών προς τα αριστερά περιβάλλεται δέ 
δι’ αστραγάλου και έσχηματοποιημένων φύλλων ακάνθου μέχρι τών άναδιπλουμένων 
χειλέων τοΰ πινακίου.

3) Πινάκων άργυροΰν, φέρον έν τώ όμφαλω παράστασιν όρθοΰ έπ'ι δελφίνος 
έρωτιδέως άλιεΰοντος.

Προθήκη 32, άριθ. 85. Βάρος γραμμ. 172. Διαστάσεις: διάμ. 0,13, ΰψ. 0,025. Είκ.3.
Ή επιφάνεια τοΰ όμφαλοΰ τοΰ πινακίου τούτου είναι δυστυχώς λίαν έφθαρμένη.
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Παρά ταΰτα διακρίνεται εύκρινώς ή παράστασις. Ό έρωτιδεύς εχει τά χαρακτηριστικά 
τοΰ έρωτιδέως τοΰ πινακίου 2. Έν άντιθέσει δμως προς εκείνον, ούτος παρεστάθη 
όρθιος καί εις στάσιν τριών τετάρτων. Ή παράστασις έκ πρώτης όψεως φαίνεται δτι 
έ'χει κίνησιν εξ αριστερών προς τά δεξιά, πρόκειται δμως μάλλον περί κεντρικής παρα- 
στάσεως, τής όποιας ώς κατακόρυφος άξων χρησιμεύει ό έρωτιδεύς, δστις φέρει κα'ι 
πτερά, μόλις διακρινόμενα. "Ισταται διά τοΰ ενός ποδός, τοΰ άριστεροΰ, έπ'ι τοΰ δελφί
νος, ενώ ό δεξιός αίωρεΐται εις τό κενόν ως εάν έπρόκειτο νά είσέλθη εις την θάλασσαν. 
Εις την ύψωμένην δεξιάν χεΐρα κρατεί την τρίαιναν, την οποίαν παρακολουθεί και διά

Εικ. 3. Άργυροΰν πινάκων Μουσ. Μπενάκη. Όρθόςέπΐ δελφίνος άλιεύων έρωτιδεύς.

τοΰ β?ιέμματος, ώς δηλοι καί ή ελαφρά προς τά άριστερά στροφή τής κεφαλής, έτοιμος 
νά τήν μεταχειρισθή διά την αλιείαν. Πανομοιότυπος είναι ή τεχνοτροπική επεξεργασία 
τής περιγραφομένης παραστάσεως προς τήν τοΰ πινακίου 2, ώς καί ή κόμμωσις άμφο- 
τέρων τών έρωτιδέων.

Έκ τοΰ δελφίνος διακρίνεται τό ανω μέρος τής κεφαλής του, τοΰ κάτω έλλείποντος, 
καί άμυδρώς ό οπίσθιος κορμός του, δστις απολήγει εις τριαινόμορφον ουράν.

Τήν παράστασιν περιβάλλουν αστράγαλος καί φύλλα ακάνθου, έν προστύπφ άνα- 
γλύφω, ήτις φθάνει μέχρι τών άναδιπλουμένων χειλέων τοΰ πινακίου.

ο μ α ς β'

Ή όμάς Β' άποτελεΐται έκ τριών μικρών πινακίων 4, 5, 6. Τά πινάκια ταΰτα ένεκα
6
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τής ομοιομορφίας τοϋ περί τον όμφαλόν διακόσμου αυτών — στεφάνη έκ τριών σφυρή
λατων κύκλων — ανήκουν ενδεχομένως εις μίαν καί την αυτήν «σύνθεσιν» λ

4) Πινάκιον άργυροΰν φέρον εν τώ όμφαλφ παράστασιν έρωτιδέως επί δελφίνος 
άλιεύοντος διά τριαίνης.

Προθήκη 32, άριθ. 82. Βάροςγραμμ. 136. Διαστάσεις: διάμ. 0,126, ΰψ. 0,02. Είκ.4.
Εντός στεφάνης έκ τριών έκτΰπων κύκλων παρίσταται εις στάσιν τριών τετάρτων 

έκ τών όπισθεν κατά τό σώμα, ένώ ή κεφαλή αυτού εΰρηται κατά κρόταφον, έρωτιδεύς 
γυμνός έπί δελφίνος. Ή παράστασις έχει κίνησιν έκ δεξιών προς τά αριστερά. Εις τήν

Είκ. 4. Άργυροΰν πινάκιον Μουσ. Μπενάκη. Έρωτιδεύς έπί δελφίνος άλιεύων διά τριαίνης.

άνυψουμένην δεξιάν χεΐρα κρατεί τήν τρίαιναν, δι’ής προσπαθεί νά πλήξη παρανηχό- 
μενον ίχθύν, παρέργως άποδοθέντα. Έξαιρετικώς βαθύ είναι τό περί τό σώμα τού 
έρωτιδέως περίγραμμα ώς καί ό τονισμός τής σπονδυλικής στή?α]ς, τής όποιας τό άνω 
μέρος καλύπτεται διά πτερών — ενός μόνου ορατού — έκφυομένου έκ τής άριστεράς 
ωμοπλάτης.

Τό σώμα τού δελφίνος, άπολήγον εις ουράν, έ'χουσαν τήν μορφήν τριαίνης, ποι- 1

1 Μεταχειριζόμεθα ενταύθα τόν δρον «σΰνθεσις», Περί τής λέξεως «σΰνθεσις» καί τής σημασίας αυτής 
ήτις κατά τούς ελληνιστικούς χρόνους έν Αιγύπτιο εδή- πρβ. Fr. Drexel, Ein alexandrinisches Silberinven-
λου τό σύνολον επιτραπέζιων αργυρών καί χρυσών ή tar der Kaiserzeit, RM 36/37, 1921-22, 40.
άργυροχρΰσων σκευών διαφόρου χρήσεως καί μεγέθους.
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κίλλεται κατά μήκος αΰτοΰ διά παραλλήλων γραμμών κα'ι διαστίζεται διά κοκκίδων, 
δηλουσών τάς λεπίδας ή τούς φωσφορισμούς έν τή θαλάσση.

5) Πινάκιον άργυροΰν μετά παραστάσεως έν τώ υμφαλφ έρωτιδέως επί δελφίνος 
άλιεύοντος διά μαχαίρας.

Προθήκη 32, άριθ. 84. Βάρος γραμμ. 135. Διαστάσεις: διάμ. 0,125,ΰψ. 0,02. Είκ. 5.
Τό αύτό ώς και τό προηγοΰμενον πλαίσιον περιβά?Αει την παράστασιν τοΰ άλιεύ- 

οντος έρωτιδέως, ήτις έχει κίνησιν έξ αριστερών προς τά δεξιά. Ό ευτραφής κα'ι άνευ

Είκ. 5. Άργυροΰν πινάκιον Μουσ. Μπενάκη. Έρωτιδεΰς επί δελφίνος άλιεΰων διά μαχαίρας.

πτερών έρωτιδεύς ιππεύει επί δελφίνος κα'ι παρίσταται εις στάσιν τριών τετάρτων. Διά 
τής μιας χειρός, τής άριστεράς, στηρίζεται έπ'ι τοΰ οπισθίου κορμοΰ τοΰ ιχθύος, ένφ 
ή δεξιά εΰρηται ελεύθερα καί ανυψωμένη, έτοιμη νά καταφέρη πλήγμα διά μαχαίρας, 
την οποίαν κρατεί, κατά τοΰ παραπλέοντος ιχθύος, ευρισκομένου ήδη παρά τό στόμα 
τοΰ δελφίνος καί κάτωθεν τοΰ ποδός τοΰ έρωτιδέως. Έπιπολαίως άπεδόθη τό σώμα 
αύτοΰ καί μόνον γενικάς γραμμάς δύναταί τις νά διαχωρίση. Εκείνο τό όποιον δίδει 
όχι μόνον την μορφήν είς τό σώμα άλλά καί ζωοποιεί τοΰτο είναι τό ισχυρόν περί
γραμμα αύτοΰ.

Ό δελφίς είναι περίπου ό αύτός προς τον τοΰ πινακίου 4. Ούδεμία ένδειξις 
θαλάσσης ή έναλίων παρουσιάζεται χαρακτηρίζουσα τήν παράστασιν.

6) Πινάκιον άργυροΰν μετά παραστάσεως έν τώ όμφαλώ έρωτιδέως έπί δελφίνος 
άλιεύοντος διά μαχαίρας.
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Προθήκη 32, άριθ. 83. Βάρος γραμμ. 127. Διαστάσεις: διάμ. 0,125 ΰψ. 0,019. ΕΙκ. 6. 
Ό έρωτιδεύς παρουσιάζει τα αυτά χαρακτηριστικά προς τούς άλλους έρωτιδεΐς 

των ήμετέρων πινακίων. ’Αξία παρατηρήσεως είναι ή κόμμωσις αυτού, ήτις συγγενεύει 
στενώς προς την κόμμωσιν των έρωτιδέων τών πινακίων 2 και 3.

Ό δελφίς άπεδόθη ως καί εις τά προηγούμενα πινάκια.

Είκ. 6. ΆργυροΟν πινάκιον Μουσ. Μπενάκη. Έρωτιδεύς επί δελφίνος άλιεύων διά μαχαίρας.

Ή παράστασις, πλαίσιουμένη διά τριπλών έκτύπων κύκλων, έχει κατεύθυνσιν έξ 
αριστερών προς τά δεξιά.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ομας α'. Ό μύθος τής Ίνοϋς καί τού Μελικέρτου δίς άναφέρεται υπό τού 
’Απολλοδώρου έν τή Βιβλιοθήκη αυτού, ένθα παρίσταται ή ’Ινώ ως θύμα τής ζηλο
τυπίας τής ήπατημένης Ήρας λ

1 ’Απολλόδωρος 1.11,2 «Άθάμας δέ ύστερον διά 
μήνιν "Ηρας καί τών έξ Ίνοΰς έστερήθη παίδων' αυτός 
μέν μανείς έτόξευσε Λέαρχον, Ίνώ δέ Μελικέρτην μεθ’ 
έαυτης εις πέλαγος έρριψε». Καί αλλαχού «Ό δέ (Έρ
μης) κομίζει (Διόνυσον) πρός Ίνώ καί Άθάμαντα καί 
πείθει τρέφειν ώς κόρην. Άγανακτήσασα δέ Ήρα μα
νίαν αύτοΐς ένέβαλε καί Άθάμας μέν τον πρεσβύτερον

παϊδα Λέαρχον ως έλαφον θηρεύσας άπέκτεινεν, Ίνώ δέ 
τόν Μελικέρτην είς πεπυρωμένον λέβητα ρίψασα, είτα 
βαστάσασα μετά νεκρού τού παιδός ήλατο κατά βυθού». 
’Απολλόδωρος, έ. ά. III.IV, 3. Περί τού αυτού μύθου 
πρβ. Φιλόστρατον, Εικόνες, II, ΙΊ', Παλαίμων. Νόννου 
Πανοπολίτου, Διονυσιακά. Θ. Διόνυσος καί τροφός. Ίνώ.
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Τό πολΰπλοκον τοΰ μύθου τούτου, άρχομένου άπό τής εποχής τοΰ έπους, εμφα
νίζεται κυρίως εις τούς τραγικούς, παρ’ οις ό μύθος παραλλάσσει και απλοποιείται 
κατά την Ρωμαϊκήν έποχήν ή δτε περιορίζεται εις την παρ’ Όβιδίω έκδοχήν1 2. 
Κατ’ αυτήν ό Άθάμας, βασι?ιεύς τής Βοιωτίας, τιμωρείται υπό τής Ήρας διά τής 
τρρενοπαθείας. Έν τή μανία αύτοΰ φονεύει τά τέκνα του, τον Λέαρχον καί τον Μελι- 
κέρτην, ή δέ σύζυγός του Ίνώ ρίπτεται εις τήν θάλασσαν ή, κατ’ άλλην έκδοχήν παρά 
τω αύτφ ποιητή, κατορθοΐ καί αποσπά έκ τοΰ λίκνου τον Μελικέρτην, ελεύθεροί αυτόν 
άπό τοΰ παραπαίοντος πατρός καί ρίπτεται μετά τοΰ υίοΰ της εις τήν θάλασσαν.

Ή τύχη τής τραγικής αυτής μητρός έλήφθη ως θέμα σπανίως μέν, άλλά συνεχώς 
άπό τής αρχαιότατης εποχής μέχρι τών βυζαντινών χρόνων, καί εις έργα θρησκευτικής 
τέχνης, ώς παραστάσεις λατρείας, καί εις έργα κοσμικής τέχνης, ώς παραστάσεις διακο- 
σμήσεως.

Έν τή σειρά τών έργων τής χριστιανικής τορευτικής, κοσμουμένων δι’ έθνικών 
παραστάσεων, τό ήμέτερον πινάκιον κατέχει έξέχουσαν θέσιν, διότι ή παράστασις τής 
Ίνοΰς καί τοΰ Μελικέρτου, ώς παρουσιάζεται έπ’ αύτοΰ, εξ όσων γνωρίζομεν τουλά
χιστον, είναι μοναδική.

Ό Παυσανίας αναφέρει έπανειλ,ημμένως άγάλματα τής Ίνοΰς καί τοΰ Μελικέρτου 
άνευ όμως ούδεμιάς περιγραφής τών άγαλμάτων τούτων 3.

Άντιθέτως ό Καλλίστρατος εις τάς «’Εκφράσεις» αυτού περιγράφει λεπτομερώς 
ζωγραφικήν παράστασιν τοΰ μύθου, ήτις πολλά τά κοινά παρουσιάζει μετά τής ήμετέ- 
ρας 4. «Εΐκών ήν» περιγράφει μεταξύ άλλων ό Καλλίστρατος, έφ’ ής «παρήν ή Ίνώ 
περιδεής, ύπότρομος, ένηγκάλιστο δέ καί παΐδα νήπιον καί τήν θηλήν τοϊς χείλεσιν 
αύτοΰ προσήγε τάς τροφίμους έπιστάζουσα πηγάς τοϊς τροφίμοις».

1 Περί τής έμφανίσεως τοΰ μύθου παρά τοϊς άρχαί- 
οις μεγάλοις τραγικοΐς, ώς καί τοϊς τραγικοΐς τών ρω
μαϊκών χρόνων πρβ. F. G. Welcker, Nachtrag zu 
der Schrift iiber die aschylische Trilogie, nebst 
einer Abhandlung iiber das Satyrspiel, Frankfurt 
a/M 1826, 124 κέ, ένθα διεξοδική διαπραγμάτευσις τών 
τοΰ μύθου έν σχέσει προς τάς τραγωδίας. Συμπληρω
ματικούς πρβ. FTG, A. Nauck’, 1 κέ. 131, 286, 482 κέ. 
Ο. Ribbeck, RSmische Tragodie, 204, 526. Διά τάς 
πηγάς καί τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν έκτενώς έν 
Pauly Wissowa RE II, 1929· XII, 2297·

2 Όβιδίου, Fast· VI, 5°6 κέ. Μεταμορφώσεις IV, 
513 κέ. Περί τοΰ μύθου γενικώς πρβ. Ο. Gruppe, 
Griechiscke Mythologie und Religionsgeschichte 
έν πίν. ονομάτων: Ίνώ, Λευκοθέα, Μελικέρτης, Ά
θάμας.

3 Παυσανίας II 1,3,8. 2,1. III 19,3. Έκ τών περιγρα
φών τοΰ Παυσανίου έξάγεται, δτι δέν πρόκειται περί 
είκονογραφικής συνθέσεως τοΰ μύθου άλλ’ απλώς περί 
άγαλμάτων τής Ίνοΰς, άτινα ισταντο ώς έπί τό πολύ
μεθ’ ετέρων άγαλμάτων θεών καί ημιθέων, έχόντων 
κατά τόν μΰθον σχέσιν τινά πρός τήν Ίνώ. Ούτω τά 
άγάλματα ταύτης περιστοιχίζονται ύπό τών άγαλμάτων 
τής Γαλήνης, τής Θαλάσσης, τοΰ Ποσειδώνος, τοΰ Πα-

λαίμονος - Μελικέρτου, ίσταμένου είτε έπί δελφίνος κα- 
θημένου, τοΰ Διονύσου, τής Σεμέλης κ.ά.

4 Καλλιστράτου, Εκφράσεις ιδ', εις τήν τοΰ Άθά- 
μαντος εικόνα. «Εΐκών ήν έπί ταΐς Σκυθικαΐς ήιόσιν 
οΰκ εις έπίδειξιν, άλλά καί αγωνίαν τών τής γραφής 
καλών οΰκ άμούσως έξησκημένη. Έκτετύπωτο δέ κατ’ 
αυτήν Άθάμας μανίαις οίστρούμενος. Ήν δ’ ίδεΐν γυ
μνός, αΐματι φοινίσσων τήν κόμην, ήνεμωμένος τήν τρίχα, 
παράφορος τό δμμα, έκπληξίας γέμων καί ώπλιστο δέ 
ού μανίαις μόνον εις τόλμαν, ούδέ τοϊς έξ Έρινύων δεΐ- 
μασι θυμοφθόροις ήγρίαινεν, άλλά καί σίδηρος τής χει-
ρός προβέβλητο έκθέοντι παραπλήσιος..............Παρήν
δέ ή Ίνώ περιδεής, ύπότρομος, ύπό τοΰ φόβου χλωρόν 
τι καί τεθνηκώς όρώσα, ένηγκάλιστο δέ καί παΐδα νή
πιον καί τήν θηλήν τοϊς χείλεσι αύτοΰ προσήγε τάς 
τροφίμους έπιστάζουσα πηγάς τοϊς τροφίμοις. Ήπείγετο 
δέ ή εΐκών έπί τήν άκραν τοΰ Σκείρωνος καί τήν θά- 
λατταν τήν ύπόρειον, τό δέ ρόθιον πρός ύποδοχήν έκολ- 
ποΰτο κυμαίνειν εϊωθός, καί ζεφύρου τι κατείχε τό 
σώμα λιγυρώ πνεύματι τήν θάλατταν κατευνάζοντος' ό
δή κηρός έφάνταζε τήν α’ίσθησιν...............Παρεσκίρ-
των δέ καί ένάλιοι δελφΐνες τό ρόθιον έν τή γραφή τέ- 
μνοντες .............
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Ή είκών των Εκφράσεων τοΰ Καλλιστράτου ήκιστα άνταποκρίνεται προς τάς 
μέχρις ημών διασωθείσας παραστάσεις τής Ίνοΰς εν τή μνημειώδει τέχνη λ Μόνον επί 
των κορινθιακών νομισμάτων τών ρωμαϊκών χρόνων και συγκεκριμένως από τοϋ πρώ
του ήδη μ. X. αίώνος, από Δομιτιανοΰ (81-96) μέχρι τοϋ πρώτου τετάρτου τοϋ τρίτου 
αίώνος, μέχρι Καρακάλλα (211-217) συνεχώς έπι τοϋ αντιστρόφου αυτών παρίσταται 
ως σΰμβολον τής πόλεως Κορίνθου, εν τή συνθετωτέρα ή άπλουστέρα αΰχοϋ μορφή, 
ό μϋθος τής Ίνοΰς και τοϋ Μελικέρτου1 2.

Ώς εκ τών φωτογραφιών έμφαίνεται, εικ. 1, πίν. 1, ή Ίνώ κρατεί εις τάς άγκάλας 
τό τέκνον αυτής πάντοτε φερομένη εν δρμή προς την θάλασσαν, ήτις δηλοϋται διά τοϋ 
πλέοντος δελφίνος είτε τρίτωνος, ετοίμου νά περισώση μητέρα και τέκνον. Χαρακτηρι- 
στικωτέρα καϊ συνθετωτέρα είναι ή επί νομίσματος τοϋ Δομιτιανοΰ παράστασις.

Ή Ίνώ περιβεβ?α]μένη πέπλον, όστις λόγω τών βιαίων αυτής κινήσεων αφήνει 
τούς πόδας γυμνούς, καί κρατοϋσα τό βρέφος αυτής εις την αγκάλην, κατευθύνεται προς 
την θάλασσαν ϊνα σωθή. Εις την άριστεράν πλευράν τοϋ νομίσματος παρίσταται βρά
χος, τοϋ οποίου τάς βάσεις περιλοΰει τό κϋμα, εξ ου αναδύεται δελφίς. Έπι τοϋ 
βράχου κάθηται νεανίας γυμνός, έχων την άριστεράν χεϊρα μέ την παλάμην προς τά 
άνω επί τοϋ άριστεροΰ ποδός, ενώ την δεξιάν στηρίζει επί τοϋ βράχου 3.

Έτέρα όμάς παραστάσεων τοϋ μύθου έν άπολύτω βραχύτητι παρουσιάζει τον 
Μελικέρτην επί δελφίνος4. Ή ώραιοτέρα τής όμάδος ταύτης παράστασις είναι 
ή τοϋ νικητοϋ τών Ίσθμιων, τά όποια έθεσπίσθησαν προς τιμήν τοϋ διασωθέντος 
Μελικέρτου 5.

Ό νικητής τών αγώνων, κρατών εις τήν δεξιάν κύπελλον καί εις τήν άριστεράν 
κλάδον φοίνικος, προχωρεί προς τά δεξιά. Εις τό έτερον άκρον τοϋ νομίσματος παρί-

1 Ένταΰθα θά περιλάβωμεντάς παραστάσεις έκείνας, 
αΐ όποΐαι έχουσι σχέσιν μόνον πρός τόν μΰθον τής 
Ίνοΰς καί τοϋ Μελικέρτου καί αί όποΐαι άλλωστε δύναν- 
ται νά είναι αί μόναι έξηκριβωμέναι καί πραγματικοί 
παραστάσεις τής Ίνοΰς. Αί πολλαπλώς εις τήν Ίνώ 
άποδοθεΐσαι παραστάσεις, αί όποΐαι παρουσιάζουν 
αυτήν ώς νηρηΐδα, Λευκοθέαν κτλ. δέν είναι απολύτως 
έξηκριβωμέναι. Έκ τούτου καί ή διαφωνία μεταξύ τών 
διαπραγματευθέντων τό θέμα τοΰτο. Πρβ. Ο. Ritschl, 
Ino-Leukothea. Τοΰ αύτοΰ έν BJb XXXVII, 73'[°2· 
Roscher, Lexikon der Mythologie II, 201 κέ. 
Daremberg-Saglio III, 225 κέ. Pauly-Wissowa RE 
XII, 2300 έ'νθα καί ή σχετική βιβλιογραφία. Οΰδεμία 
παράστασις έκ τής κλασσικής άρχαιότητος τής Ίνοΰς 
απολύτως έξηκριβωμένη διεσώθη, έκ δέ τής ρωμαϊκής 
έποχής αί διασωθεϊσαι έχουν ποικίλην μορφήν καί πε
ρίεργον, ώς επί τό πολύ, σύνθεσιν. Οΰδεμία εξ αυτών 
έχει άμεσον σχέσιν πρός τήν ήμετέραν είμή μόνον μία 
ψηφιδωτή παράστασις, περί ής κατωτέρω έκτενώς.

2 Blumer-Imhoof, Monnaies grecques, 159, άρ. 15. 
ιό, σ. ιδο, άρ. 17-22. A. Millin, Galerie mjTholo- 
gique II, 10, 400CX-404CX. πίν. CX.

3 Ό A. Millin έ. ά. τόν καθήμενον επί τοΰ βρά

χου νέον θεωρεί ώς τόν Ποσειδώνα. Όρθοτέραν, νομί- 
ζομεν, τήν γνώμην, καθ’ ήν ούτος είναι ή προσωπο
ποίησή τοΰ Ίσθμοΰ τής Κορίνθου, εις τάς άκτάς τοϋ 
όποιου έφθασεν ή φεύγουσα Ίνώ. Blumer-Imhoof, 
έ. ά. ιδο, άρ. ι8. Ό Ο. Muller, Archaologie der 
Kunst 3 § 402, 2, έκλαμβάνει αυτόν ώς τόν δαίμονα 
τής Μολουρίδος Πέτρας, έξ ής, κατά τήν παράδοσιν, 
έκρημνίσθησαν ή Ίνώ μετά τοΰ τέκνου αυτής.

4 A. Millin, έ. ά. πίν. 4ΟΙι 4°2, 4°4· Ή παρά- 
στασις αυτή μιμείται ένδεχομένως τό υπό τοΰ Παυσα- 
νίου άναφερόμενον άγαλμα τοΰ Μελικέρτου, όστις «επί 
δελφίνος έστι» Παυσανίας 11,3,4 καί μυθολογείται κατά 
Φιλόστρατον ώς εξής: «Ή Ίνώ τής γής έκπεσοΰσα τό 
μέν έαυτής Λευκοθέα τε καί τοΰ τών Νηρηΐδων κύκλου, 
τό δέ τοΰ παιδός ή γή Παλαίμονι τώ βρέφει χρήσεται. 
Καταίρει δέ ήδη ές αυτήν έπι δελφίνος εΰηνίου, καί ό 
δελφίς τά νώτα ύποστρωνείς φέρει καθεύδοντα διολι- 
σθάνων άψοφητί τής γαλήνης ώς μή έκπέσοι τοΰ 
ύπνου». Φιλόστρατος έ. ά.

5 «Έξενεχθέντος δέ ές τόν Κορινθέων Ισθμόν υπό 
δελφίνος ώς λέγεται τοΰ παιδός, τιμαί καί άλλαι τώ 
Μελικέρτη δίδονται μετονομασθέντι Παλαίμονι καί τών 
Ίσθμιων έπ’αύτφ τόν αγώνα άγουσι». Παυσανίας 1,44,7.
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σταται έπι δελφίνος δ Μελικέρτης. Μεταξύ αύτοΰ και τοΰ νικητοΰ παρεμβάλλεται πο
λύκλαδον δένδρον, ποικίλλον την άναμνηστικήν παράστασιν λ

Έκ τής μέχρι τοϋδε συντόμου είκονογραψικής άναλύσεως προκύπτει, δτι ή ήμε- 
τέρα παράστασις παραμένει μοναδική εν τε τή κλασσική καί τή όψίμω έλ?ιηνική άρχαιό- 
τητι. Ή περιγραφή τοΰ Καλλιστράτου, ώς έλέχθη ανωτέρω, παρουσιάζει κοινά τινα ση
μεία εις το προαναφερθέν αύτοΰ χωρίον. Παραλείπεται δμως έν τή περιγραφή, ώς 
ενθυμείται ό αναγνώστης, τό θαλάσσιον τέρας, τό όποιον, μολονότι δευτερεύοντα ρόλον 
έν τή παραστάσει έ'χον, έν τούτοις δεν δύναται να θεωρηθή ώς έκ τοΰ προορισμού αύτοΰ 
παραλειπτέον. Επομένως πρώτον δέον νά άναζητηθή ποιον τό θαλάσσιον τέρας καί 
τίς ή σχέσις αύτοΰ προς τήν παράστασιν, καθ’ δσον ούδεμία γραπτή πηγή αναφέρει 
τήν διάσωσιν τής Ίνοΰς υπό τρίτωνος ή ίχθυοκενταύρου, καί δεύτερον: είναι ή ήμε- 
τέρα παράστασις πρωτότυπος, ακέραια ή συντετμημένη άπομίμησις άρχαιοτέρου προ
τύπου ;

Έπί ψηφιδωτού ρωμαϊκής έποχής έν St. Rustice παρά τήν Τουλούζην, φέρεται 
ή ’Ινώ έπί τοΰ Γλαύκου, ό όποιος παραδίδει εις τήν μητέρα τον μικρόν Μελικέρτην 2. 
Τα πρόσωπα τής παραστάσεως έδηλώθησαν διά των ονομάτων αυτών. Αΰτη είναι 
ή προιτη γνωστή παράστασις, καθόσον γνωρίζομεν, έν τή καθ ’ δλου τέχνη, καθ’ ήν 
ή φεύγουσα ’Ινώ εύρίσκεται έπί θαλασσίου τέρατος μετά τοΰ τέκνου αυτής.

Γνωστή είναι ή σχέσις, ήν έχει ό Γλαύκος προς τον μύθον τής Ίνοΰς καί ιδιαιτέ
ρως προς τον Μελικέρτην- ουδέποτε έν τούτοις έν τή τέχνη παρεστάθη ό θαλάσσιος 
οΰτος θεός ε’ίτε ώς δευτερεύουσα θεότης εϊτε ώς ίχθυοκένταυρος3. Έάν δεν ύπήρχεν 
ή έπιγραφή εις τό ψηφιδωτόν τοΰ St. Rustice θά ήτο, αν δχι αδύνατος, πάντως απί
θανος καί βεβιασμένη ή περί Γλαύκου ύπόθεσις, διότι έκ τών συγγραφέων ούδείς, έν 
τή προκειμένη περιπτώσει, αναφέρει τι περί αύτοΰ, παρά δε τοϊς καλλιτέχναις ό Γλαύ
κος ουδέποτε άπέκτησεν ώρισμένην μορφήν καί παράστασιν4. Ώς έν τή περί Τρίτωνος 
παραδόσει, κυρίως μετά τήν διαμόρφωσιν τής γενεαλογίας τών θεών, οΰτος ΰπήχθη, ώς 
υιός τοΰ Ποσειδώνος, εις τήν σειράν τών δευτερευόντων θεών καί επομένως υπηρέτης 
τοΰ πατρός αύτοΰ καί τής ’Αφροδίτης ώς θεάς τής θαλάσσης, οΰτω καί ό Γλαύκος 
κατ’ άρχάς ών ανεξάρτητος καί αυτοτελής θεός, υιός τοΰ ‘Αλίου Γέροντος, μετά ταΰτα, 
έν τή παρύδω τοΰ χρόνου καί τή έξελίξει τής παραδόσεως, άπώλεσε τήν προτέραν 
αύτοΰ αυτοτέλειαν καί συγκατηριθμήθη μετά τών άλλων έναλίων δαιμόνων, απάντων 
ύπηρετούντων τφ Ποσειδώνι5. Ούδεμίαν επομένως ιδιαιτέραν σημασίαν όφεί?ιομεν

1 Τό δένδρον τοϋτο έπανειλημμένως παρουσιάζεται. 
Πρόκειται προφανώς περί τής ίεράς τοΰ Ποσειδώνος 
Πεύκης. ήτις έκτος έπί τών ανωτέρω νομισμάτων συναν- 
ταται καί έπί τοΰ Βιενναίου καμέου, έπί τοΰ όποιου πα- 
ρίστανται τά ’Τσάμια, καί ώς εικάζεται, καί ή άποθέω- 
<πς του Μελικέρτου. Overbeck, Griechische Kunst- 
mythologie III, 8. Gemmentafel II, 8. A. Baumei- 
ster, Denkmaler des klassischen Altertums III, 
1389 κέ. είκ. 1538. Ενδεχομένως ή ιερά αΰτη Πεΰκη 
τοΰ Ποσειδώνος νά ύπεισήλθε καί εις τήν λατρείαν τοΰ 
διασωθέντος παιδός Μελικέρτου, ώς επιτρέπουν τά

νομίσματα νά είκάσωμεν.
2 Bdl 18341 157 Stark, Stadteleben, Kunst 

in Siid-Frankreich 608. Επίσης πρβ. F. Dressier, 
Triton und Tritonen in der Literatur und Kunst 
der Griecken und R6mer έν Programm des kgl. 
Gymnasiums zu Wurzen in Sachsen, 1892-93. Pro
gramm 543, 5, 12. Roscher II2, 2636.

3 Roscher 12 1681.
4 F. Dressier, έ. ά. 12·
5 F. Dressier, έν. <x.
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νά άποδώσωμεν είς την παράστασιν χοΰ ψηφιδωτού τού St. Rustice σχετικώς προς τον 
τονισμόν τών ονομάτων Γλαύκου καί Ίνούς καί Μελικέρτου. Πρόκειται απλώς περί 
τρίτωνος ως καί περί απλού τρίτωνος πρόκειται καί επί τής ήμετέρας παραστάσεως 
έστω καί εν μορφή ϊχθυοκενταύρου, έ'χοντος πάντα τα γνωρίσματα αύτού, τά κέρατα, 
τό επί τού στήθους διά κόμβου κρατούμενον μικρόν ίμάτιον, την κώπην ή πηδάλιον.

Πόθεν όμως προήλθεν ή άλλοίωσις εν τή εικονογραφία τού μύθου; Ποΐαι πηγαί 
έμεσολάβησαν προς τούτο; Δύο παραδόσεις τής ελληνικής καί ρωμαϊκής εποχής παραλ- 
λήλως ύπάρχουσαι καί εξ ίσου διαδεδομένοι παρουσιάζουν την σωτηρίαν τής Ίνούς 
μετά τού Μελικέρτου άλλως ή παρά Παυσανία. Ό ’Οβίδιος έν τώ Ήμερολογίω αυτού 
αναφέρει ότι ή Πανόπη καί άλλαι Νηρηΐδες παρέλαβον την Ίνώ, διασώσασαι αύτήν λ 
Ό ’Αριστείδης πάλιν μνημονεύει έτέραν παράδοσιν, καθ’ ήν ό Ποσειδών ήράσθη τής 
Ίνούς καί «σώσας αύτήν είχε παρ’ αΰτφ» 1 2.

Αί δύο αύται μεταγενέστεροι έκδοχαί τού μύθου ή τής παραδόσεως, μολονότι 
άφιστάμεναι άλλήλων, έν τούτοις δέον νά θεωρηθώσιν ως ή βάσις καί ή πηγή διά την 
έ'κφρασιν τού μύθου είς την ρωμαϊκήν τέχνην, διότι δίδουν τήν αφορμήν είς τήν μορ
φήν συνΰέσεως ώς τού ψηφιδωτού St. Rustice καί τού πινακίου 1.

Ή εκδοχή παρ’ ’Οβιδίω δεν δύναται, ώς είκός, νά έχρησίμευσεν ώς πηγή διά τήν 
σύνθεσιν τής παραστάσεως τού πινακίου 1 Μπενάκη, έλλειπόντων πάντων των παρ’ 
Όβιδίω προσώπων. Υπολείπεται λοιπόν μόνον ή παρ’ ’Αριστείδη παράδοσις, καθ’ ήν 
ό Ποσειδών παρέλαβε τήν Ίνώ, διασώσας αυτήν. Έπ’ αύτής, νομίζομεν, έστηρίχθη καί 
ή είκονογράφησις τού μύθου. Ή απουσία τού Ποσειδώνος εκ τού κύκλου τών δρών- 
των προσώπων καί φυσικόν καί αυτονόητον είναι, εάν λάβωμεν ΰπ’ όψιν καί άλλας 
παρομοίας περιπτώσεις, καθ’ ας οί ύπηρέται ή δορυφόροι αυτού, οί τρίτωνες ή τριτω- 
νίδαι, έκτελούντες διαταγήν αύτού παρουσιάζονται επί τής σκηνής. Συγκεκριμένος άνα- 
φέρομεν τήν απαγωγήν τής Λητούς υπό τών τριτώνων είς τήν Μήλον καί τό μέρος τό 
όποιον διεδραμάτισαν ούτοι είς τάς μεταξύ Ποσειδώνος καί Βάκχου έριδας3. Ότι δέ 
είς τήν ήμετέραν παράστασιν άντικατεστάθησαν οί τρίτωνες διά τών ίχθυοκενταύρων 
τούτο άνταποκρίνεται προς τήν έ'κφρασιν, είκονογραφικώς, τής άπαιτουμένης ταχύτητος, 
ήν δύνανται οί ίχθυοκένταυροι, λόγω τής σωματικής αυτών διαπλάσεως, νά αναπτύ
ξουν προς διάσωσιν εκ τού μαινομένου ΆΘάμαντος, τής συζύγου αύτού καί τού υιού ή 
προς περίσωσιν αύτής ταύτης τής Ίνούς ύπό τού έρωτολήπτου άρχοντος τής θαλάσσης4.

Έλέχθη ανωτέρω ότι ή κλασσική άρχαιότης άπέφυγεν έπιμελώς δι’ άγνωστους 
λόγους,ίσως διότι τά αγάλματα τής Ίνούς καί τού Μελικέρτου είχον λατρευτικόν χαρα
κτήρα, τήν σύνθετον παράστασιν τού μύθου. Καί ή πλέον έλευθέρα ζωγραφική παρά- 
στασις τών κατά Ίνώ καί Μελικέρτην, ώς ύπό τού Καλλιστράτου περιγράφεται, παρα
λείπει τήν ούσιωδεστέραν στιγμήν τού δράματος, άφήνουσα είς τον θεατήν νά είκάση

1 ’Οβιδίου, ε. ά.
2 Αϊλιος ’Αριστείδης, Λόγος XLVI είς Ποσειδώνα, 

έδ. 32 κέ.
3 Λουκιανός. Ένάλιοι διάλογοι X, 2. «Καί ημείς, ώ

Τρίτωνες, διαπορθμεΰσατε τήν Λητώ είς αυτήν (Δή- 
λον)». Ό Νόννος Πανοπολίτης, Διονυσιακά 43,149,

περιγραφών τήν μεταξύ Ποσειδώνος καί Διονύσου εριν, 
θέτει είς τό στόμα τοΰ Ποσειδώνος τήν ακόλουθον 
προς τούς Τρίτωνας παραγγελίαν: «Άλλα, φίλοι Τρί
τωνες, άρήξατε, δήσατε Βάκχας ποντοπόρους τελέ- 
σαντες».

4 Πρβ. σημ. 2.
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τον τρόπον τής διασώσεως. Έτέρας παρόμοιας παραστάσεις τοΰ μύθου, μέχρι τής στι
γμής τουλάχιστον, δεν γνωρίζομεν. Επομένως ή ήμετέρα παράστασις, βασιζομένη έπ'ι 
τών μεταγενεστέρων εκδοχών αύτοΰ κα! εχουσα ύπ’ δψει την παρ’ ’Αριστείδη παρά- 
δοσιν, έχρησιμοποίησε συγχρόνως συγγενείς είκονογραφικώς παραστάσεις έκ τοΰ γνω- 
στοΰ κύκλου τών μετά νηρηΐ'δων και τριτώνων σαρκοιράγων λ

Ή απλή αυτή ΰπόθεσις δεν πρέπει να άποκλείστ) την δυνατότητα άπομιμήσεως 
υπό τοΰ καλλιτέχνου τμήματος μόνον προϋπάρχοντος συνθετωτέρου προτύπου εϊτε έν 
άναγλύφω είτε έν τοιχογραφία ή πίνακι. Γεγονός μόνον είναι δτι ό καλλιτέχνης απέχει 
χρονικώς πολλούς αιώνας άπό τής εποχής τής περί την Ίνώ κα! τον Μελικέρτην ζωη- 
ράς είσέτι παραδόσεως, λατρευτικόν ή άλλον τινά χαρακτήρα έχούσης. "Ο,τι ενδιαφέρει 
ένταΰθα τον καλλιτέχνην είναι ή παράστασις ενός διακοσμητικοΰ θέματος, διά τοΰτο 
και αδιαφορεί διά την αρχήν, τό τέλος κα! την σημασίαν τοΰ μύθου κα! συμμορφοΰται 
προς τάς τάσεις τής εποχής του, ζητούσης θέματα προς διακόσμησιν τής κενής έπιφα-
νειας κυρίως εις έργα της μικροτεχνίας και τορευτικης

Όλίγα μόνον θέματα τής ελληνικής κα! ρωμαϊκής εποχής διετήρησαν κα! κατά 
την χριστιανικήν κα! βυζαντινήν αρχαιότητα τήν μυστικήν κα! συμβολικήν αυτών σημα
σίαν κα! χρήσιν, μολονότι ήδη άπό τοΰ τρίτου μ. X. αίώνος τά θέματα ταΰτα άποτε- 
λοΰν κοινόν κτήμα άμφοτέρων τών εποχών κα! διά τοΰ Βυζαντίου, δσα εξ αυτών έπέ- 
ζησαν, περιέρχονται εις τήν ιταλικήν Αναγέννησιν 3. Ή κοινότης αυτή τών δύο επο
χών είναι καθαρώς, ώς έτονίσθη ανωτέρω, μορφολογική. Ή δευτέρα δανείζεται τύπους 
διά νά χρησιμεύσουν ώς έπένδυσις κα! έκφρασις άλλων αρχών κα! αντιλήψεων, ώς καλ
λιτεχνική έξωτερίκευσις τής πρωτοχριστιανικής κα! βυζαντινής μυθολογίας κα! ιστο
ρίας4. Ή σχέσις λοιπόν έ?ιληνικής κα! ρωμαϊκής άρχαιότητος άφ’ ενός κα! χριστια-

1 A. Rumpf, Die Meereswesen auf die antiken 
Sarkophagreliefs. Berlin 1939. Τοΰ αύτοΰ, Romische 
Fragmente έν 95 Winkelmannsprogramm.

2 Τοιαΰτα παραδείγματα έχομεν πλεΐστα δσα άπό 
της πρωτοχριστιανικής τέχνης μέχρι τοΰ τέλους τής 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Πρβ. L. Matzulewitsch. 
Die Byzantinische Antike, Berlin 1929. L. Brehier, 
La sculpture et les arts mineurs byzantins, Paris 
1936, 75 κέ πίν. XXXIII κέ. Ά. Άποστολάκη, Ή είκών 
τοΰ Άράτου επί υφάσματος, Άθήναι 1938. Τής αύτής, 
Ή Κερυνΐτις έλαφος επί κοπτικοΰ υφάσματος, ΑΕ 
1937 1,325 κέ. Ά· Ξυγγοπούλου, Βυζαντινόν άνά- 
γλυφον τοΰ Ήρακλέους, ΑΕ 1928, 1 κέ. Τοΰ αύτοΰ, 
Παραστάσεις έκ τοΰ μυθιστορήματος τοΰ Μεγ. ’Αλεξάν
δρου έπί βυζαντινών αγγείων, ΑΕ 1937 1,192 κέ. 
Σ. Πελεκανίδη, Τό λάσιον τοΰ Ήρακλέους ΑΕ 
1937 III.

3 Περί τής συμβολικής καί μυστικής σημασίας καί 
χρήσεως διαφόρων θεμάτων πρβ. 2. Πελεκανίδη, έ.ά. 
Τοΰ αύτοΰ, Die Symbolik der friihbyzantiniscken 
Fussbodenmosaiken Griecbenlands, Zeitschrift fiir 
Kirchengescbichte, LIX. Heft 1,105 κέ. Τήν συμβο
λήν τοΰ Βυζαντίου διά τήν ’Αναγέννησιν έκτενώς έξη - 
τασαν δ Ph. Schweinfurth, Geschichte der russi-

schen Malerei im Mittelalter, Haag 1930, 354 κέ. 
Die Antike 1933, 105 κέ. καί ό W. Jacob, Der 
Einfluss des Morgenlandes auf das Abendland 
wahrend des Mittelalters, Hannover 1924.

4 Ή είκονογραφική σχέσις τών διαφόρων περιόδων 
κατά τήν δψιμον αρχαιότητα έξετάζεται κυρίως ύπό 
τοΰ G. Rodenwaldt, Eine spatantike I<unststr6- 
mung in Rom, RM 36-37, 1921-22, 80 κέ. 'Η έξέτασις 
τοΰ θέματος τούτου θά διέχεε πλήρες φώς εις πλεΐστα 
σκοτεινά σημεία τής βυζαντινής άρχαιότητος καί θά 
καθώριζε τάς σχέσεις αύτής πρός τάς προηγηθείσας 
περιόδους. Πρός τούτοις θά κατεδείκνυε τον έκπολιτι- 
στικόν καί καλλιτεχνικόν ρόλον τοΰ Βυζαντίου διά τήν 
μετέπειτα κυρίως εποχήν καί θά συνέβαλλε τά μέγιστα 
είς τόν καθορισμόν τών καλλιτεχνικών σχέσεων ’Εθνι
σμού καί Χριστιανισμού. Αί ανωτέρω άναφερθεΐσαι 
έργασίαι ώς καί ή έσχάτως ύπό τοΰ Ε. Weigand 
έν ΒΖ 41, 1941, 104 κέ. δημοσιευθεΐσα έκτενής
κριτική μελέτη έπί τών έργων τοΰ J. Wilpert καί 
F. Gerke περί τών ρωμαϊκών σαρκοφάγων τής χρι
στιανικής έποχής πολλά θά συμβάλουν είς τήν έπίλυσιν 
τοΰ προβλήματος τών καλλιτεχνικών - είκονογραφικών 
σχέσεων κλασσικής - ρωμαϊκής καί χριστιανικής - βυζαν
τινής άρχαιότητος.

7
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νίκης, πρώτο βυζαντινής καί βυζαντινής περιόδου άφ’ ετέρου, είναι μάλλον τυπολογική, 
εμφανιζόμενη εντονώτερον εις περιόδους, καθ’ ας έν τω χριστιανικό) κόσμω επικρατούν 
έλευθεριάζουσαι καί μεταρρυθμιστικαί άρχαί έν τε τή εκκλησιαστική φιλολογία καί 
τέχνη ή εκεί, όπου τά θέματα, κατά τό πλεΐστον κοσμικά, υπηρετούν καθαρώς εξωεκκλη- 
σιαστικάς άνάγκας λ

Δύο τινά θά ήδύναντο νά βοηθήσουν ημάς εις την κατάταξιν τού ήμετέρου πινα
κίου καί τής όμάδος αυτού τεχνοτροπικώς, χρονολογικώς καί τοπικώς εις ώρισμένον 
κύκλον καί ομάδα των έργων τής τορευτικής. Ή ΰπαρξις επί τών πινακίων σψραγΐδος 
καί ή γνώσις τού τόπου εΰρέσεως αυτών. Άλλ’ ούδέν τούτων υπάρχει. Επομένως 
λεπτομερής μόνον τεχνοτροπική καί μορψολογική τών παραστάσεων άνάλυσις θά 
προσεγγίσουν ημάς προς την αλήθειαν.

Ή παράστασις τού πινακίου 1, καταλαμβάνουσα, ως έλέχθη, όλην την επιφάνειαν 
τού όμφαλοΰ, βαίνει εκ δεξιών προς τά αριστερά.

Ή σχέσις παραστάσεως καί χώρου είναι τοιαύτη ώστε ούτος στερείται διαφόρων 
επιπέδων. Χώρος ενταύθα μετά τών χαρακτηριστικών αυτού τριών διαστάσεων δεν 
ύφίσταται, μόνον επίπεδος επιφάνεια, την οποίαν ό τεχνίτης εκμεταλλεύεται κατά βού- 
λησιν ώς έχων την δυνατότητα διά τού αναγλύφου νά έπιτύχη ό,τι επιθυμεί. Ώς εκ 
τούτου αγνοούνται επί τού ήμετέρου πινακίου πάντες οι τρόποι προοπτικής, οί έπικρα- 
τήσαντες κατά τήν όψιμον αρχαιότητα καί τήν πρωτοβυζαντινήν περίοδον 1 2. Ό ήμέ- 
τερος τεχνίτης βασίζεται μόνον εις τήν συνήθη παρ’ άναγλύφοι,ς αρχήν τής σκιάς καί 
τού φωτός, έπιτυγχανομένης δι’ έκβαθύνσεως ή άναλόγου εξοχής τής σφυρηλάτου 
μετάλλινης επιφάνειας καί τούτο εις τά άνατομικώς μόνον εμφανή μέρη τού σώματος, 
έν τή σχέσει χώρου καί παραστάσεως. Έπί τού πινακίου Μπενάκη άπεδόθη ιδιαιτέρα 
όλως σημασία εις τήν παράστασιν αυτήν καθ'’ έαυτήν, ούτως ώστε ή ύποτιθεμένη 
θάλασσα, εντός τής οποίας ζούν καί κινούνται οί ιχθύες καί τά όστρεώδη, ουδόλως ύπο- 
δηλούται, ώς συνήθως, αλλά τά έμψυχα έχουν διακοσμητικόν χαρακτήρα, ώς τούτο συμ-

1 A. Vassiliev, Histoire de l’empire byzantin. 
Paris, 1932,1, 283 κέ. Έκτενώς πραγματευόμεθατόθέμα 
τοϋτο εις Ιδιαιτέραν «Περί τής τέχνης έπί τής εποχής 
τής είκονομαχίας» μελέτην, τήν οποίαν έλπίζομεν προ
σεχώς νά δημοσιεύσωμεν.

2 Περί τής εφαρμογής διαφόρων τρόπων άποδό- 
σεως καί ιδιαιτέρως «σμικρΰνσεως» καί «άμυδράς ίχνο- 
γραφήσεως» κτλ. πρβ. G. Rodenwaldt, Jdl. 37, 1922, 
30 κέ. ένθα πραγματεύται τό θέμα τοΰτο έξ αφορμής 
τοϋ έν Βελιγραδίω καμέου. Έκτος τής λίαν διαδεδομέ
νης «προοπτικής πτηνού», τής όποιας ώραΐον παρά
δειγμα παρουσιάζει ή εσχάτως άνακαλυφθεΐσα σαρκο
φάγος του Ludus Magnus έν Museo Nazionale Ro
mano, AA 1940, I/IV, 447 κέ. είκ 21 καί τήν όποιαν 
συναντώμεν έπί πλείστων βυζαντινών ύπατικών διπτύ- 
χων πρβ. R. Delbriick, Die Konsulardiptychen 1929, 
107 κέ, 123 κέ. πίν. 9-12, 17-21., συναντώμεν επί τών 
αυτών διπτυχων καί «προοπτικήν βάθους» διά κλιμα
κωτής κατατάξεως τών σκηνών ή τής σκηνής έπί τής

επιφάνειας. Πβλ. R. Delbriick, έ. ά. πίν. 13. Ή 
προοπτική αυτή αρχή έφηρμόσθη κατά προτΐμησιν εις 
τάς πρωτοχριστιανικός σαρκοφάγους. F. Gerke, Die 
christlichen Sarkophage der vorkonstantiniseher 
Zeit. Berlin 1940 έν Sachregister 322, πίν. 12-20,1 ώς 
καί εις έργα τής τορευτικής καί μικροτεχνίας τής κυ
ρίως βυζαντινής περιόδου. ΙΙρβ. L. Matzulewitsch, 
έ. ά. Παραδείγματα τής προοπτικής «άμυδράς ίχνο- 
γραφήσεως» καί «σμικρΰνσεως» έχομεν επίσης πλεϊστα 
όσα. Τήν Βάσιν τών Δεκενναλίων π.χ., τό Τόξον τοΰ 
Γαλερίου, άμφότερα τής έποχής τής Τετραρχίας. Η. Ρ. 
L’Orange, Ein tetrarchisches Denkmal auf detn 
Forum Romanum, RM 53, 1938, 1 κέ. πίν 1,2,3. Η. 
v. Schonebeck, BZ XXXVI, 1937, 362 κέ. Πολλάς 
σαρκοφάγους τής έποχής τοϋ Μεγ. Θεοδοσίου, έ'ργα το
ρευτικής, R. Delbriick, έ.ά. πίν. 62 ένθα έπί τοΰ 
μινσουρίου τοΰ Μεγ. Θεοδοσίου τά φυτά τοϋ δευτέρου 
έπιπέδου άπεδόδησαν μόνον δι’ άμυδράς ίχνογραφή- 
σεως. L. Matzulewitsch, έ.ά. πίν. 1, 14, 37, 38, 41.
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βαίνει ήδη εις πλειστα χρονολογημένα έ'ργα τής χορευτικής. Ταϋτα δέον μά?ιλον νά έκλη- 
φθοΰν ώς σύμβολα θαλασσίας σκηνής, άποτελοΰντα πάλαι ποτέ μετά τής κυρίως παρα- 
στάσεως οργανικόν σΰνολον, ολίγον δε κατ’ ολίγον έκπεσόντα τοΰ κυρίου αυτών προο
ρισμού, άπετέλεσαν άπλοΰν διάκοσμον, ώς τοΰτο παρατηρεΐται έπΐ τοΰ άργυροΰ άμφο- 
ρέως τοΰ Coneeti τής Μολδαυΐας 1 καί επί τοΰ χερνίβου μετά παραστάσεως νηρηΐδων 
τοΰ Ermitage 1 2.

Παρά τον μορφολογικόν εκφυλισμόν, τον όποιον παρουσιάζει έπί τοΰ προκειμένου 
τό ήμέτερον πινάκων, δυνάμεθα εν τούτοις νά παρατηρήσωμεν, ότι υπάρχουν έ'τι ίχνη 
τινά τής παλαιάς παραδόσεως, ήτις από τοΰ τέλους τοΰ τρίτου καί τών αρχών τοΰ τετάρ
του αίώνος βαίνει φθίνουσα, παραχωροΰσα τήνθέσιν της εις την νέανδιαμορφουμένην 
παράδοσιν, ήτις είναι τό προϊόν δύο διασταυρουμένων αντιλήψεων τής τέχνης, τής ελλη
νικής- μεσαιωνικής καί τής ανατολικής. Ή εκούσια επιστροφή περί τό τέλος τοΰ αρχαίου 
κόσμου εις την πρωταρχικήν άντίληψιν τοΰ αναγλύφου παρουσιάζει εις τήν προοπτικήν 
τής πλαστικής τήν τάσιν, καθ’ ήν τό παν παρίσταται καί βασίζεται έπί τής έπιψανείας 
καί επ’ αυτής καί μόνον στηρίζονται πάντα τά μέσα προοπτικής έντυπώσεως. Ή πλα
στική έκβάθυνσις έχει ώς σκοπόν ούχί νά όδηγήση τό βλέμμα προς τό βάθος, άλλά νά 
προκαλέση μόνον τήν έντύπωσιν σκιώδους έπιφανείας, ήτις κεϊται έπί τοΰ αύτοΰ βάθους 
ώς καί ή επιφάνεια αυτής ταύτης τής πλαστικής μορφής. ’Εξελίσσεται λοιπόν διά τής 
τεχνοτροπίας ταύτης ή τέχνη εις τέχνην καθαρώς επιφανειών, ήτις χρησιμοποιεί 
τοΰτο μεν τήν γραμμήν, τοΰτο δέ τό σκιώδες έδαφος καί δι’ άμφοτέρων επιδιώκεται ή 
απόλυτος, εί δυνατόν, καθαρότης τής συνθέσεως 3.

Τό πινάκων τής Ίνοΰς κατά ταΰτα συγκεντροϊ πάσας τάς ανωτέρω ιδιότητας 
τής άναφαινομένης ταύτης μικτής προοπτικής αρχής καί ώς έκ τής έπί μέρους άναλύ- 
σεως εξάγεται, συγγενεύει απολύτως προς τά προϊόντα τής τέχνης τής προϊούσης όψι
μου άρχαιότητος.

Ό τύπος τής Ίνοΰς, καθημένης έπί τοΰ ίχθυοκενταύρου, παρουσιάζει πλειστα 
κοινά σημεία έπί ίχθυοκενταύρων νηρηΐδων4, τής Ευρώπης έπί τοΰ ταύρου5, τής 
’Αφροδίτης έπί τοΰ κιβωτιδίου τής Projeeta6. Άλλ’ήδη έπί τών ρωμαϊκών έργων 
τέχνης, μολονότι πολλάκις συμπτωματικώς, ήρχισε νά παρουσιάζεται άναωλίζουσά τις 
παράδοσις, καθ’ ήν τά πρόσωπα άλλάσσουν θέσιν καί αντί τής στάσεως κατά κρόταφον

1 L. Matzulewitsch, ε.ά. 123 κέ. πίν. 38-40.
2 L. Matzulewitsch, ε.ά. 5. Nr 21. 89 κέ., πίν. 21. 

'Η άπομάκρυνσις έκ τής φυσικότητος, τήν οποίαν 
παρουσιάζουν ένιαχοϋ τά έ'ργα τής τορευτικής παρατη- 
ρεΐται καί εις τήν τεχνοτροπίαν τών ψηφιδωτών δαπέ
δων τοΰ έ'κτου και τοΰ εβδόμου αίώνος, ως είναι π.χ. 
τό ψηφιδωτόν δάπεδον τοΰ Ύψηλομετώπου τής Λέσβου. 
Ίδέ καί έ'τερα παραδείγματα ώς καί τήν τεχνοτροπικήν 
έξέλιξιν αυτών εν S. Pelekanidis, Die friihchristli- 
chen Fussbodenmosaiken Griechenlands. ‘Υπό έκ- 
τΰπωσιν.

3 G. Rodenwaldt, Wolfflins Grundbegriffe und

die antike Kunst, Zeitschr. fur Aesthetilc und All- 
gemeine Kunstwissenschaft XI, 1923, Heft 4, 437.

4 A. Rumpf, ε.ά. Γενικώς περί τών ίχθυοκενταΰ- 
ρων, νηρηΐδων, θαλασσίου θιάσου καί τών συγγενών 
παραστάσεων είς τήν τέχνην πρβ. Rumpf, έ'-ά.

5 W. Technau, Die Stiergottin, Jdl 1937, 76 κέ. 
N. Παπαδάκι, Έκτύπωμα πήλινον Ευρώπης έκ Κρήτης, 
Έπιτΰμβιον X. Τσουντα. Άθήναι 1940, 452 κέ.

6 Ο. Μ. Dalton, Catalogue of Early Christian 
Antiquities in the British Museum, 61 κέ. άρ. 304, 
πίν. XV.
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ολίγον κατ’ ολίγον λαμβάνουν έπί τής έπκρανείας θέσιν κατενώπιον λ Ένώ δμως ή 
εφαρμοζόμενη αΰτη αρχή διά διαφόρων προοπτικών δυνατοτήτων παρά τοϊς άρχαιοτέ- 
ροις έ'ργοις πραγματοποιείται καλλιτεχνικώς άνεπιλήπτως, κατά τούς χρόνους τής όψι
μου άρχαιότητος και την μετά ταΰτην περίοδον, επιτυγχάνεται εις βάρος τής φυσικό- 
τητος τοΰ σώματος καί γενικώς τής όλης παραστάσεως. Τής Τνοΰς καθημένης επί τού 
ίχθυοκενταύρου φυσιολογικώς ώφειλε νά άποδοθη καί τό άνω μέρος τοΰ σώματος 
αυτής, άν όχι τελείως πλαγίως, τουλάχιστον όμως εις στάσιν τριών τετάρτων. 
Άντιθέτως συμβαίνει ενταύθα. Τό μέν άνω μέρος τοΰ σώματος τής Τνοΰς άπεδόθη 
σχεδόν κατενώπιον, ή δέ κεφαλή αυτής κατά κρόταφον, κατά τήν αντίθετον προς τούς 
πόδας καί προς τήν κίνησιν τής όλης παραστάσεως κατεΰθυνσιν. ’Επίσης ό αριστερός 
πούς τής Τνοΰς, όστις έχει κίνησιν όμόρροπον προς τήν όλην κίνησιν τής παραστάσεως, 
δεν εύρίσκεται έν φυσιολογική αναλογία μετά τοΰ άλλου σώματος.

Ή μορφή αΰτη τής στάσεως τοΰ σώματος καί τών αναλογιών τών επί μέρους 
μελών αυτού συνεχίζει άρχαίαν άνατολίζουσαν παράδοσιν, ήτις παραλλήλως μετά τής 
ευρωπαϊκής ύπάρχουσα, έκδηλοΰται έπανειλημμένως εις τε τήν ’Ανατολήν καί τήν 
Δύσιν εις τήν μνημειώδη τέχνην2, τήν μικροτεχνίαν3, επί νομισμάτων4 καί τήν λαϊ
κήν τέχνην. Αί φιάλαι τής Monza5, τό κιβώτιον τής Projekta έν Λονδίινω )ια να
περιορισθώμεν εις ολίγα συγκεκριμένως παραδείγματα, παρουσιάζουν μερικάς αναλο
γίας προς τάς τής Τνοΰς7. Ιδιαιτέρως αί θέσεις σώματος καί κεφαλής, τοΰ μέν κατε
νώπιον τοΰ δέ πλαγίως, εξαιρούν καί τονίζουν τό στιγμιαϊον, όπως προς τοΰτο συμβάλ
λουν, ώς κατωτέρω θά ίδωμεν, καί πλεΐσται έκ τών λεπτομερειών τής παραστάσεως. 
Ή δ ιάταξις αΰτη τής κεφαλής έν σχέσει προς τό σώμα δέν είναι άγνωστος κυρίως εις

1 Ή τοιαύτη τάσις άπαντώσα κατ’ άρχάς έπί Τίτου, 
μετά τήν ήτταν καί καταστροφήν τής Ιερουσαλήμ (70 
μ. X.), συναντάται επί τοΰ αναγλύφου εις τό τετράπυ- 
λον τής Leptis Magna, Ρ. Romaneli, Negrie Magna, 
είκ. 38· Noack, Die Antike I, 1925, 207, είπ. 1. 
M.Wegner, Die kunstgeschichtliche Stellung der 
Marcussaule, Jdl 46, 1931, 61 κέ., καί εξακολουθεί 
έ'τι καταφανέστερον επί τών σαρκοφάγων I, II τών κυ- 
νηγίων τών λεόντων έν Palazo Mattel, έν Pallazo 
Rospigliosi, έπί τών σαρκοφάγων τοΰ Μουσείου Tor- 
lonia, έπί τής σαρκοφάγου τοΰ Πλωτίνου ή τών φιλο
σόφων έν Λατερανφ κ. ά. Γενικώς περί τής έξελίξεως 
τής ρωμαϊκής τέχνης καί τών ρευμάτων, άτινα έπέδρα- 
σαν έπ’ αυτής, πρβ. G. Rodenwaldt, Jdl 51, 1936, 106, 
πίν. 2-6. Ή συνέχισις τής ανατολικής τεχνοτροπίας έξα- 
κολουθεΐ μετά προϊούσης τάσεως καί κατά τήν οψιμον 
καί βυζαντινήν αρχαιότητα ούχί τόσον έ'νεκα καλλιτε
χνικών επιδράσεων τής ’Ανατολής έπί τής Δύσεως όσον 
έ'νεκα πνευματικής έξισώσεως τών δύο κόσμων. Η. 
Lietzmann, Das Problem der Spatantike, FuF 4, 
1928, 225. Τοΰ αύτοΰ, Das Problem der Spatantike, 
S. B. Berl. 1927, 324 κέ. G. Rodenwaldt, Ara Pacis 
und S. Vitale. BJb 133, 1928, 228 κέ. Η. P. L’Orange, 
Der spatantike Bildsckmuck des Konstantins- 
bogen, Berlin 1939, 202 κέ., ένθα καί ή πλούσια

έπί τοΰ θέματος βιβλιογραφία. Τελευταίως G. Roden
waldt, Jdl 55, 1940. 83 κέ. δπου όμως παρά τάς μέχρι 
τοϋδε έπί τοΰ προκειμένου αντιλήψεις του, έμβλέπει εις 
τάς κεντρικάς συνθέσεις ρωμαϊκήν παράδοσιν.

2 G. Rodenwaldt, BJb 133, 1928, 228 κέ. Μ. Ro- 
stovzeff, Antike dekorative Malerei in Siiden Rus- 
slands, Petersburg 1914 πίν. 78, 79. Τοΰ αύτοΰ, JHS 
39, 1919, πίν. 8.

3 G. Rodenwaldt, Jdl 37, 1922, 17 κέ. A. Ven
turi, Storia dell’arte Italiana I, Milano 1901, είκ· 
460.

4 M. Bernhart, Handbuch zur Miinzkunde der 
romischen Kaiserzeit, Halle 1926, πίν. 5, άρ. 12.6, 
άρ. 13.11, άρ.2 κέ. F. Gnachi, Guida numismatica 
universale II, Milano 1889, πίν 3, 4, 6, 10, 11, 14, 
16-20. G. Rodenwaldt, BJb 138, 1928, 228 κέ.

5 Zap. Arch. Obsc. 12, 1901, 3/4, 189.
6 Ο. M. Dalton, έ. ά·
7 Ή άνατολίζουσα αΰτη τεχνοτροπία, ώς ανωτέρω 

ε’ίδομεν, ύπεισήλθεν εις πάσας τάς μορφάς τής βυζαντι
νής τέχνης καί έπέδρασε μεγάλως έπ’ αύτής. Ό έκτος 
αιών διά τοΰ ψηφιδωτοΰ τοΰ ’Ιουστινιανού καί τής Θεο
δώρας έν Άγίω Βιταλίφ υποτάσσεται όριστικώς είς τήν 
τεχνοτροπίαν ταύτην, ήτις έντεϋθεν λαμβάνει έν τή 
βυζαντινή τέχνη τήν οριστικήν μορφήν της.
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την τορευτικήν τής πρωτοβυζανττνής περιόδου ’. Οί καλλιτέχναι ήρέσκοντο εις την 
εφαρμογήν τοΰ τύπου τούτου ούχί μόνον εις τάς αφηγηματικόν χαρακτήρα έχούσας 
παραστάσεις, ένθα ή σημασία τής φυσικότητος κατά τό μάλλον ή ήττον είναι δευτε- 
ρεύουσα, έπιζητεΐται δε ή εκφρασις και ή ζωή, έστω καί επί θυσία των καλλιτεχνικών 
αναλογιών, άλλα καί εις τάς λατρευτικός καί επισήμους παραστάσεις. Τής τε?ιευταίας 
περιπτώσεως ώραΐον παράδειγμα εχομεν τον λειτουργικόν δίσκον τής Riha, ένθα 
μεταλαμβάνων τούς μαθητάς αύτοΰ ’Ιησούς, παρά την στάσιν τοΰ σώματος, ήτις είναι 
πλαγία, έχει την κεφαλήν έστραμμένην εις στάσιν τριών τετάρτων1 2.

Όλως έπιπολαίως καί άνευ ούδεμιάς ανατομικής ακρίβειας παρεστάθη ό μικρός 
Μελικέρτης, τον όποιον θά ήτο αδύνατον έκ τής παραστάσεως καί μόνον νά χαρακτηρίση 
τις ώς βρέφος, εάν δεν παρίστατο θηλάζων. Ό θεώμενος αυτόν έχει τήν έντύπωσιν δτι 
πρόκειται περί μικρογραφίας φυσιολογικώς ενηλίκου ανθρώπου. Επίσης αί δυσανα- 
λογίαι μεταξύ τών μελών τού σώματος δεν ελλείπουν, τό δέ πρόσωπον αύτοΰ κατά τό 
ήμισυ κεκαλυμμένον διά τών μακρών δακτύλαιν τής μητρός του, ώς στοιχεία αύτοΰ έχει 
μίαν μικράν καί δι’ οξέος οργάνου έκβάθυνσιν, ήτις αντιπροσωπεύει τον οφθαλμόν.

Άντιθέτως τά πρόσωπα τής Ίνοΰς καί τοΰ ίχθυοκενταύρου πλαστικώς άπεδόθησαν 
κανονικώς όσον αφορά τάς σχέσεις μεταξύ μετώπου, αρκούντως στενοΰ, παρειών, ρινός, 
οφθαλμών. Τό στόμα τής Ίνοΰς δεν διακρίνεται λόγω ίσως τής κακής διατηρήσεως τοΰ 
πινακίου, τοΰ ίχθυοκενταύρου όμως είναι κανονικόν, μικρόν, με παχέα χείλη, τά όποια 
τονίζουν έτι περισσότερον δι’ ίσχυράς σκιάς τήν ρινοχειλικήν αύλακα. Οί οφθαλμοί 
μεγάλοι άμφοτέρων, άπεδόθησαν πλαστικώς καί μεθ’ όλων τών λεπτομερειών. Ό βολ
βός, ή κόρη καί ή ίρις διακρίνονται καθαρώς απ’ άλλήλων άνευ τής χρήσεως οξέος 
οργάνου, τοΰ οποίου άλλωστε γίνεται υπέρμετρος χρήσις εις τον ίχθυοκένταυρον διά 
τήν άπόδοσιν τοΰ ώτός αύτοΰ, τοΰ οποίου μόνον ή έλιξ διακρίνεται εν σχήματι ημισε
λήνου. Έξαιρετικώς έτονίσθησαν είς άμφότερα τά πρόσωπα οί δακρυγόνοι ασκοί έκ 
τών όποιων ή μετάβασις είς τάς καλώς άποδοθείσας παρειάς γίνεται κανονικώς καί 
ύμαλώς, ώς όμαλώς καί κανονικώς γίνεται καί ή μετάβασις από τών παρειών είς τον 
λαιμόν καί άπ’ αύτοΰ πάλιν είς τον κορμόν.

Μολονότι ό τεχνίτης προσπαθεί ενταύθα νά μιμηθή τεχνοτροπικώς τά υπάρχοντα 
αρχαιότερα έργα, ίσως μάλιστα καί τό πρότυπον, τό όποιον αντιγράφει, εν τούτοις ή αδυ
ναμία του, άφ’ ενός, ένεκα ίσως τής κατά καιρούς διακοπτόμενης τεχνικής παραδόσεως, 
καί ή τάσις τής εποχής του άφ’ ετέρου καταπνίγουν τήν καλλιτεχνικήν του θέλησιν. Ή 
προσπάθεια τοΰ καλλιτέχνου, ή παρατηρηθεΐσα είς τήν άπόδοσιν τοΰ προσώπου, έξακο-

1 L. Matzulewitsch έ. ά. 56.
2 Η. Brehier, Les tresors d’argenterie syrienne 

etl’ecole artistique d’Antioche, Gaz. BA. 3, 1920, 17 
y.s.Ch. Diehl, L’ecole artistique d’Antioche et les 
tresors d’ argenterie syrienne, Syria 2, 1921, 85 κέ. 
πίν. XIV. C. Duthuit - F. Volbach - Salles G. Art 
byzantin, Paris, 62, πίν. 56.

At αφηγηματικόν χαρακτήρα έχουσαι συνθέσεις, πα- 
ραβλέπουσαι ώς έπι τό πολύ τήν φυσικότητα, έπιζη- 
τοϋσι τήν έκφρασιν καί ζωήν έστω καί επί θυσία τών

καλλιτεχνικών αναλογιών. ’Εάν παραλείψωμεν τήν μι
κροτεχνίαν, τήν μικρογραφίαν, καί τήν μνηιιειώδη ψηφι
δωτήν διακοσμητικήν, καί περιορισθώμεν εϊς τινα μό
νον έργα τορευτικής θά παρατηρήσωμεν τάς πλέον 
απίθανους καί τολμηράς λύσεις προοπτικάς καί ανατο
μικός. L. Matzulewitsch, έ. ά. 5, 89 κέ. πίν. 19, 20 
σ. 132 κέ. πίν. 38,39. είκ. 43. σ. 134 κέ. Πιν. 44-46. 
'Επομένως ή κατά κρόταφον θέσις τής κεφαλής τής 
Ίνοΰς δέν είναι είμή φυσιολογική.
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λουθεί κα'ι διά τά σώματα τής Ίνοΰς καί τού ίχθυοκενταΰρου, άλλ’ ώς εκεί, παρά την 
προσπάθειαν του, εν πολλοϊς άπέτυχεν, οΰτω κα'ι ενταύθα κα'ι μάλιστα εις την ανατομι
κήν άπόδοσιν τού σώματος τής Ίνοϋς.

Σώμα, ώς οργανικόν σΰνολον, δεν διακρίνεται. Ή προοπτική, την όποιαν έπιδιώ- 
κει νά επιτυχή, λόγφ τής έλαφράς κεκλιμένης στάσεως τής θηλαζούσης Ίνοΰς, γίνεται 
αφορμή ούτως ώστε τά μέλη τού σώματος νά παρουσιάζωνται εν μέρει δυσανάλογα 
προς άλληλα. Ούτως έκ τών μαστών ό δεξιός μεν φύεται μετά τον λαιμόν καί κατά τό 
ήμισυ υπό τήν μασχάλην, ένώ ό έτερος, εξ ού θηλάζει ό Μελικέρτης, εΰρηται χαμηλό
τερου. Αί χεΐρες, ή μεν δεξιά είναι σχεδόν ατροφική, ένώ ή αριστερά είναι μακρά και 
σαρκώδης. Άμφότεραι καταλήγουν είς τέσσαρας μάκρους κατά τό σχέδιον δακτύλους, 
οΐτινες άπεδόθησαν ούχί πλαστικώς, αλλά γραμμικώς διά τής χρησιμοποιήσεως απλού 
καί άτεχνου περιγράμματος. Ό γυμνός ποϋς τής Ίνοϋς, κυρίως από τής κνήμης, παρου
σιάζει τά αύτά χαρακτηριστικά προς τήν δεξιάν χεΐρα, τό δε κατώτατον άκρον αυτού 
μετά τά σφυρά έκφεύγει τελείως τής ανατομίας τού ανθρωπίνου σώματος.

Συγγένειαν πρός τήν τεχνοτροπίαν τού ήμετέρου πινακίου, ώς μέχρι τοϋδε άνε- 
λύθη, παρουσιάζει ώς έν τοΐς καθόλου—σχέσις χώρου καί παραστάσεως—οΰτω καί εν 
τοΐς επί μέρους, ό από τήν σφραγίδα κατά τον έβδομον αιώνα χρονολογούμενος κάδος 
τής Βιέννης 1. Ή ’Αφροδίτη επί τού κάδου τούτου παρουσιάζει τά αυτά χαρακτηρι
στικά ώς καί ή ήμετέρα Ίνώ. Ή άπόδοσις, ώς εκεί, καί ενταύθα βασίζεται όχι τόσον 
επί τών λεπτομερειών τού προσώπου όσον είς τήν γραφικήν1 2 καί συνοπτικήν άπόδο- 
σιν. Αί αύταί άναλογίαι παρατηρούνται καί είς τήν διαμόρφωσιν τών λοιπών μερών τού 
σώματος, καί ιδιαιτέρως είς τάς χεΐρας καί τούς δακτύλους. Έκ τής όλης κακοτρόπου 
έκτελέσεως, δι’ ής παρεστάθη ή Ίνώ, έξαίρεσιν αποτελεί ή κόμη αυτής, ήτις αντιγράφει 
έλληνικόν-κλασσικόν πρότυπον ύπενθυμίζουσα τήν κόμμωσιν τής ίερείας επί τού διπτύ- 
χου Nicomachorum-Symmachorum 3, τής Υγείας τού διπτύχου Άσκληπιοϋ-Ύγείας4, 
αλλά κυρίως τής ίερείας τού Ασκληπιού τού δίσκου Stroganoff, τής τρεφούσης τον 
όφιν5. Κατ’ αυτήν ό τεχνίτης αποφεύγει τάς λεπτομέρειας τής τακτοποιήσεως τών 
τριχών, διαχωρίζων ταύτας είς βοστρύχους μάλλον σχηματικώς, ένώ ό ήμέτερος, παρά τάς

1 J. Arneth, Die antiken Gold - und Silbermo- 
numente des k. k. Miinz-und Antikenkabinetts in 
Wien, Wien 1850, 78 κέ. άρ. 90. πίν. 7. E. F. von 
Sacken - F. Kamer, Die Sammlungen des k. k. 
Miinz - und Antikenkabinetts, Wien 1866, 337. A. 
Obebesko, Le tresor de Petrosa, Paris 1889-1890, I, 
491 κέ. είκ. 200. O. A. Dalton, Archaologia 57, 1900, 
167 κέ. E. Smirnow. Zar. Arch, Obsc. 12, 3/4, 1901, 
506. 508. S. Reinacli, RR II, 134. L. Matzulewitsch, 
έ. a. 7, άρ· 14, σ. 38 κέ. πίν. 7-11. At λεπτομέρειαι 
τοΰ προσώπου καί τών χειρών, αί όποΐαι άπαντώσιν είς 
τήν Άφροδίτην παρατηρούνται καί είς άλλας θεάς τής 
παραστάσεως. Ώς έκ τούτου έθεωρήσαμεν έν τή συγκρί- 
σει άσκοπον χήν προσαγωγήν δλων τών παραλλήλων 
τοΰ αύχοϋ κάδου.

2 Μεταχειριζόμεθα ενταύθα τόν δρον «γραφικός»

λαμβάνοντες τούτον έκ τοΰ «είδος γραφικόν» τής έλλη- 
νιστικής έποχής, καθ’δ ή έκφρασις τοΰ καλλιτεχνήμα
τος έβασίζετο μόνον έπί τής σκιάς, τό δέ «γραφικόν» 
δέν έπεζητεΐτο ώς μέσον άλλ’ ώς σκοπός. Πρβ. Βιτρού- 
βιον 4, 4, 4. F. Schlikker, SchSnheit des Bau- 
werkes nach Vitruv έν Schriften zur Kunst des 
Altertums I, 1940, 81 σημ. 30. Κατά ταΰτα τό «γραφι
κόν» ώς τελείως ξένον κατά τήν ουσίαν είναι καί άντι- 
κρυς αντίθετον πρός τό «πλαστικόν» καί έκεϊ ένθα εισ
χωρεί έν έκ τών δύο, υποχωρεί τό έτερον, άφήνον τήν 
κυριαρχίαν είς τό ίσχυρότερον. Jdl 56, 1941, 757.

3 R. Delbriick, Die Konsulardiptychen, 209 κέ. 
πίν. 51, είκ. 2ν. σ· 218, έ'νθα ή σχετική βιβλιογραφία διά 
τήν τεχνοτροπίαν καί τήν χρονολογίαν τοΰ μνημείου.

4 R. Delbriick, έ· ά. 209 κέ· 218, πίν. 55.
5 L. Matzulewitsch, έ. ά. πίν. 8.
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ελλείψεις, τάς οποίας παρουσίασε κατά την έκτέλεσιν των σωμάτων τής Τνοΰς καί τοΰ 
Μελικέρτου εις την ταξινόμησιν τής κόμης, δίδει μεγάλην σημασίαν και ιδιαιτέραν προ
σοχήν. Διαχωρίζει τάς τρίχας εις λεπτοτάτας ομάδας καί άποψεύγων την γενικότητα την 
παρατηρουμένην εις την όψιοτρόφον τοΰ δίσκου Stroganoff, δι’ αίχμηροτάτου οργάνου 
επιτυγχάνει λεπτομερεστάτην άπόδοσιν τής ταξινομήσεως τών τριχών τής κόμης.

Έάν αί γυναικείοι μορφαί τοΰ Βιενναίου κάδου άποτελοΰν αντικείμενα συγκρί- 
σεως μετά τής Ίνοΰς εις τά γυμνά τοΰ σώματος αυτής μέρη, αί ανδρικοί μορφαί τοΰ 
αύτοΰ κάδου, αί παριστώσαι διαφόρους θεούς καί ήρωας, τον ’Απόλλωνα, τον "Αρη, 
τον Ήρακλέα, επιδέχονται πλήρη παραλληλισμόν προς τον ανθρώπινον κορμόν τοΰ 
ήμετέρου ίχθυοκενταΰρου. Εις άμςιότερα τό ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν είναι ό εξαιρετι
κός τονισμός τών διαφόρων μερών τοΰ κορμοΰ, ιδιαιτέρως τών μυώνων, τοΰ στήθους καί 
τής πλευρικής χώρας. Ό μυώδης κορμός τοΰ ίχθυοκενταΰρου ενθυμίζει μέν αθλητικά 
σώματα άνωτέρων καλλιτεχνικώς εποχών, ούχ’ ήττον όμως ή τοιαύτη έντΰπωσις προκα- 
λεΐται μόνον, όταν ό παρατηρών αποφεύγει τάς λεπτομέρειας καί εξετάζει τον κορμόν ώς 
όλον. Έν τοΐς επί μέρους οΰδεμία τών μορφών τοΰ Βιενναίου κάδου καί τοΰ ίχθυοκεν- 
ταΰρου έτυχε ιδιαιτέρας πλαστικής επεξεργασίας, τοΰ τεχνίτου περιορισθέντος εις την 
ίσχυράν έντΰπωσιν, την οποίαν προκαλοΰν αί τονισθεΐσαι διαχωρίσεις τοΰ σκελετοΰ καί 
τών μυώνων. Όμοιότης στενή επίσης μεταξύ ίχθυοκενταΰρου καί Ήρακλέους υπάρχει 
καί εις τον τρόπον τής άποδόσεως τών θηλών καί τοΰ όμφαλοΰ, ό όποιος εις άμφοτέρας 
τάς περιπτώσεις τοποθετείται πολύ κατώτερον τοΰ φυσιολογικού σημείου, ώς καί τών 
ώτων, έάν παραβάλωμεν τά τοΰ ήμετέρου ίχθυοκενταΰρου μετά τών τοΰ "Αρεως τοΰ 
αύτοΰ κάδου 1. Διαφοράν μόνον σχετικήν παρουσιάζουν αίάνδρικαί μορφαί τοΰ Βιενναίου 
κάδου προς τον ίχθυοκένταυρον όσον αφορά τον τρόπον τής άποδόσεως τών χαρακτη
ριστικών τοΰ προσώπου καί τής κόμης. Αλλ’ έάν έξετάση τις έπισταμένως καί αυτά έτι 
τά έκ πρώτης όψεως άνομοιογενή, θά καταλήξη είς τό συμπέρασμα ότι πρόκειται περί 
τής αυτής τέχνης καί τοΰ αύτοΰ τρόπου άποδόσεως. Τά πρόσωπα τοΰ Βιενναίου κάδου 
καί τοΰ ήμετέρου ίχθυοκενταΰρου στερούνται τής πλαστικότητος, ιήτις παρατηρεϊται καί 
είς έργα έλαφρώς προστύπου αναγλύφου τοΰ τετάρτου καί πέμπτου αίώνος2. Τό πρό- 
σωπον τοΰ ίχθυοκενταΰρου δίδει τήν έντΰπωσιν ότι μάλλον ή γραμμή, αί έκβαθΰνσεις 
ή αί υψώσεις τοΰ αναγλύφου διαμορφοΰν τό πρόσωπον, ότι δεν αναπνέει έλευθέρως, 
λόγω τής κανονικής μέν αλλά περιέργου ρινός, τής μικράς διά τών παχέων χειλέων έξα- 
φανιζομένης σχεδόν στοματικής τομής, ώς τό αυτό παρατηρεϊται καί είς τό πρόσωπον 
τοΰ ’Αγχίσου τοΰ πινακίου τοΰ Kopciki, χρονολογουμένου από τών σφραγίδων αύτοΰ 
περί τά μέσα τοΰ έκτου αίώνος3. Ενταύθα όμως ή τεχνοτροπία δεν δύναται νά άπο- 
φΰγη έστω καί τήν μερικήν σχηματοποίησιν, ήτις ούδόλως συναντάται έπί τοΰ προ
σώπου τοΰ ήμετέρου ίχθυοκενταΰρου έκτος τοΰ ώτός αύτοΰ, ώς έτονίσθη ανωτέρω. Τό

1 Έχομεν ύπ’ οψει τούς έκ Κύπρου χρυσοϋς «δί- τος χρονολογείται, εις τόν έ'κτον ή έ'βδομον αιώνα. Ή 
σκους* περί τής χρονολογίας τών οποίων οΰδεμία άμφι- τεχνοτροπία αύτοΰ επιβάλλει, νομίζομεν, ώς χρόνον 
βολία υπάρχει δτι ανήκουν είς τόν πέμπτον αιώνα. Ch. έκτελέσεως άρχαιοτέραν εποχήν.
Diehl, ε. ά. Ε. Brehier, έ. ά. ’Επίσης πρβ. τόν δί- 2 R. Delbriick έ. ά· 235 πιν. 62. πρβ. σ. 53 σημ. 2.
σκον τής Riha. Ch. Diehl, έ. ά. G. Duthuit - F. 3 L. Matzulewitsch, έ. ά. 25 κέ., 39 κέ., πίν. 3.
Volbach - G. Salles, έ. ά. 62, πίν. 56. Ό δίσκος οΰ-
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κοινόν χαρακτηριστικόν μεταξύ τοΰ πινακίου Μπενάκη κα'ι Kopciki ώς κα'ι μεταξύ 
πάντων των τορευτικών έργων τής μεταϊουστινιανείου εποχής και τής εποχής τοΰ Ηρα
κλείου είναι συνοπτική άπόδοσις, ιδία τοΰ προσώπου, ήτις εμφανίζεται και έπί τών 
υφασμάτων τής Αίγΰπτου από τοΰ πέμπτου ήδη αίώνος 1.

Ώς ή κόμμωσις τής Ίνοΰς αποτελεί έξαίρεσιν σχετικώς προς την τεχνοτροπίαν 
τοΰ σώματος, μιμούμενη ελληνικά-κλασσικά πρότυπα, οΰτω ή κόμη τοΰ ίχθυοκενταύ- 
ρου έξέρχεται, άπό άπόψεως τεχνοτροπίας κα'ι διατάξεως, τοΰ κύκλου τοΰ δευτέρου 
ήμίσεος τοΰ έκτου καί τών αρχών τοΰ εβδόμου αίώνος, εποχήν είς ήν διά τής συγκρί- 
σεως και τοΰ παραλληλισμού άναγκαζόμεθα νά τοποθετήσω μεν τό ήμέτερον πινάκιον. 
Ή κόμη τοΰ ίχΟυοκενταύρου ενθυμίζει εκ πρώτης άρχής τήν κόμμωσιν τών σωματο
φυλάκων επί τών μινσουρίων τοΰ Θεοδοσίου έν Μαδρίτη καί τοΰ Άσπάρ εν Ρώμη ή 
ώς άπομίμησις εκ τοΰ φυσικού, ώς τυπική δηλονότι κόμμωσις τών έκ Βορρά προερχο- 
μένων μισθοφόρων. Ή τοιαύτη κόμμωσις έξακολουΟεΐ καί είς τούς μετέπειτα αιώνας 
ώς χαρακτηριστικόν τών σωματοφυλάκων τοΰ Σαούλ έπί τών δίσκων τής Κυρηνείας1 2 3, 
καθώς καί είς τον ιπποκόμον τοΰ δίσκου τοΰ Μελεάγρου καί τής ’Αταλάντης τοΰ Ermi- 
tage4. Έξ όσων ήμΐν γνωστών καί παρά τάς έρεΰνας μας, ούδαμοΰ, ούτε έν τή μνη- 
μειώδει τέχνη, ούτε έν τή μικροτεχνία καί μικρογραφία ήδυνήθημεν νά άνεύρωμεν παρο- 
μοίαν κόμμωσιν είς έλεύθερα καί κύρια πρόσωπα. Χαρακτηριστικόν έπίσης είναι, ότι 
ούτε είς κοινούς ύπηρέτας άπαντά ή ώς άνω κόμμωσις αλλά άποκλειστικώς είς μισθο
φόρους έκ Βορρά, είς βαρβάρους, ώς χαρακτηριστικόν αυτών5. Ή χρησιμοποίησις 
επομένως τής αυτής κομμώσεως καί διά τον ήμέτερον ίχθυοκένταυρον δέον νά έξηγηθή 
άφ’ ενός μέν λόγφ τής αρχαίας συνήθειας έν τή γλυπτική τής πλούσιας καί μακράς 
κόμης τών ίχθυοκενταύρων 6, άφ’ ετέρου λόγφ τής προαναφερθείσης βυζαντινής άντι- 
λήψεως περί κομμώσεως τών βαρβάρων καί υποδεεστέρων υπάρξεων, έ'κφανσιν τών 
οποίων αποτελεί, ώςήδη άπεδείχθη, ό ίχθυοκένταυρος.

Έλέχθη καί ανωτέρω, ότι ή τεχνική τοΰ πινακίου 1 Μπενάκη έκφεύγει τής πλα
στικής άποδόσεως, οΐα συναντάται ούχί μόνον έπί αρχαιότερων έργων, ώς έπί παραδεί- 
γματι έπί τοΰ δίσκου τής Νηρηΐδος έκ Βακοΰ 7, αλλά καί έπί τών σχετικώς συγγενών 
χρονολογικώς έργων βυζαντινής τορευτικής, ιών δίσκων τής Κύπρου, τής Rilia καί τής

1 C. Willff - F. Volbach, Koptische Stoffe. Σ.
Πελεκανίδη, Τό λάσιον τοΰ Ήρακλέους, έ. ά. Ά·
Αποστολάκι, Τά κοπτικά υφάσματα τοΰ έν Αθήναις 
Μουσείου Κοσμητικών Τεχνών. Αθήναι 1932, είκ. 45-47.
Περί τής χρονολογίας τών λασίων τοΰ Μουσείου Κο
σμητικών Τεχνών υπό Ά· Αποστολάκι ισχύουν όσα πα- 
ρετηρήσαμεν έξ αφορμής τής χρονολογίας τών λασίων 
Αράτου καί Κερυνίτιδος έλάφου τοΰ Μουσείου Μπε
νάκη.

2 R. Delbrfick, έ. ά. 239, πίν. 62, σ. 154 κέ. πίν. 35.
3 Πρβ. σ· 53 σημ. 2.
4 L. Matzulewitsch, έ·ά. πίν. 1.
5 Είναι αληθές δτι παρά τοϊς βυζαντινοΐς ή συνή

θεια τών άνδρών τοΰ φέρειν μακράν καί περιποιημένην
κόμην ήτό τι τό κοινόν. Φ. Κουκουλέ, Περί τής κομμώ

σεως τών βυζαντινών, ΕΕΒΣ 7, 1930, 4 κέ. Τά έργα 
όμως τέχνης, ανεξαρτήτως τών γραπτών πηγών, παρου
σιάζουν πάντοτε σχεδόν, έξ όσων γνωρίζομεν, τούς άν- 
δρας φέροντας ουλήν καί μέχρι τοΰ τραχήλου έξικνου- 
μένην κόμην, ώς «φουντομάλληδες», ποτέ δμως ώς φέ
ροντας τήν αυτήν ή συγγενή κόμμωσιν πρός τούς έκ 
Βορρά σωματοφύλακας τοΰ αύτοκράτορος. Ή κόμμω- 
σις αυτών, τουλάχιστον έπί τών μνημείων τής τέχνης, 
παραμένει ώς ένδεικτικόν τής καταγωγής αυτών καί τής 
υπηρεσίας των έν τή βυζαντινή Αυλή. Πρβ. έπίσης 
τούς σωματοφύλακας έν τή τοιχογραφία τοΰ Αγ. Δημη- 
τρίου Θεσσαλονίκης. ΑΔ 1918, Παράρτ. είκ. 33.

6 A. Rumpf, έ.ά.
7 L. Matzulewitsch, έ. ά· 35 κέ. πίν 6.
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Κωνσταντινουπόλεως 1. Πολλάκις τό ανάγλυφου, εις τά ανωτέρω έ'ργα είναι χαμηλόν, 
πλαστικώς όμως αί μορφαί διατηρούν, εν σχέσει προς τον χώρον, αύτοτέλειαν, τά δέ 
επί μέρους αυτών αποδίδονται μετά τών μεγαλύτερων λεπτομερειών. ’Αποφεύγεται 
δηλαδή ό τονισμός τοΰ αναγλύφου αλλά τοΰτο, αυτό παθ’ εαυτό, έχει απόλυτον ανεξαρ
τησίαν ώς σύνολον καί ώς μέρος όλου. Τό αντίθετον συμβαίνει εις την ομάδα τοΰ ήμε- 
τέρου πινακίου. Τό άνάγλυφον ένταΰθα ενδέχεται νά έξακολουθή νά είναι υψηλόν, νά 
δίδη την έντύπωσιν τής απολύτου αύτοτελείας ώς αναγλύφου, άλλ’ άπώλεσε τάς ιδιό
τητας έκείνας, αί όποΐαι συνδέουν τό άντικείμενον τής παραστάσεως γενικώς ή τά. 
πρόσωπα είδικώς μετά τοΰ χώρου, διότι ελλείπει ή πραγματική πλαστική άπόδοσις, 
άντικατασταθεΐσα διά τής καθαρώς γραφικής, ήτις καί διαμορφώνει τήν τεχνοτροπίαν 
τής εποχής. Επομένως ή τοιαύτη έξέλιξις τής τεχνοτροπίας, εις έργα τής τορευτικής ιδίως, 
κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ έκτου καί τάς άρχάς τοΰ εβδόμου αίώνος, δεν πρέπει νά 
έκληφθή ώς αποτέλεσμα καταπτώσεως τής αισθητικής μορφώσεως τών καλλιτεχνών ή 
μετατροπή κατά τήν εποχήν ταύτην τής καλλιτεχνίας εις καθαράν βιοτεχνίαν1 2, άλλ’ 
ώς φυσική καλλιτεχνική έξέλιξις, ήτις, τή έπιδράσει τής βιοτεχνίας, προσέλαβεν, ενδε
χομένως ενίοτε καί ένιαχοΰ, βαρείας καί πρωτογόνους μορφάς. Εσφαλμένη συνεπώς 
θεωρητέα ή αρχή καθ’ ήν ή βυζαντινή τέχνη μετά τούς ’Ιουστινιάνειους χρόνους 
παρουσιάζει προϊοΰσαν κατάπτωσιν εις τε τά θέματα, τήν τεχνοτροπίαν καί τήν τεχνι
κήν μέχρις ου φθάση ή λεγομένη άναγέννησις τών Μακεδόνων, κατά τούς χρόνους τών 
οποίων άναζωογονεΐται καί πάλιν ή Βυζαντινή τέχνη. Μολονότι κατά τήν διαδρομήν 
τοΰ χρόνου, ώς ήτο φυσικόν, διαμορφοΰνται θέματα καί τεχνοτροπίαι εν τή Ελληνική 
Μεσαιωνική Αυτοκρατορία, ένθα διατηροΰνται διάφορα ρεύματα διαφόρων ετερογενών 
πολιτισμών, εν τούτοις ουδέποτε αυτή ήγνόησε τήν μεγάλην καί ίσχυράν κληρονομιάν 
τής άρχαιότητος, τήν οποίαν ενδεχομένως νά μή αντέγραψε δουλικώς, αλλά πάντως 
έξεμεταλλεύθη συμφώνως προς τάς νέας αντιλήψεις τών βυζαντινών περί τέχνης καί 
ώς μέσον α’ισθητικής έκφράσεως, άλλα κυρίως διδασκαλίας καί θρησκευτικής έξάρσεως. 
Κατά ταΰτα τό χαρακτηριζόμενου ώς μεταβατική εποχή διάστημα από τοΰ τέλους τοΰ 
έκτου αίώνος μέχρι τής Είκονομαχίας3, δεν είναι νεκρά καί άγονος εποχή, αλλά περίο-

1 G. Duthuit - F. Volbach - G. Salles, έ. ά. 58, 
δπου καί ή σχετική βιβλιογραφία.

2 Αί έννοιαι τών όρων «καλλιτεχνία» καί «βιοτε
χνία» συχνάκις έν τή ιστορία τής μεσαιωνικής τέχνης 
αντικαθίστανται άδιαφόρως ώς προκειμένου περί τών 
αύτών πραγμάτων έχόντων διαφόρους ονομασίας. Ή 
εσφαλμένη αυτή χρησιμοποίησις τών δρων προέρχεται, 
νομίζομεν, έξ έπιδράσεως τοΰ νεωτέρου δρου «βιοτε
χνία» καί τής έννοιας αΰτοΰ, δι’ ου κυρίως έν τή Δύσει, 
έν τοϊς νεωτέροις χρόνοις, χαρακτηρίζεται γενικώς παν 
έργον τής τορευτικής ώς καί οί τορευταί καί οί άργυ- 
ροκόποι χαρακτηρίζονται ώς βιοτέχναι ή χειροτέχναι.
Καί είναι μέν αληθές δτι ή τορευηκή έχει ώς προϋπόθεσιν 
τό προκεχωρημένον καλλιτεχνικώς κατά τό μάλλον ή 
ήττον περιβάλλον ώς έπίσης καί τήν πλήρη διαμόρ- 
φωσιν καλλιτεχνικών μορφών, έξ ών αΰτη αντλεί. Ου

δόλως δμως έ'πεται εκ τούτου δτι ό τορευτής είναι 
μόνον επιδέξιος άντιγραφεύς καί μιμητής, έστερημένος 
Ιδίας καλλιτεχνικής πρωτοβουλίας καί αύτοτελείας. Ό 
τορευτής ή ό άργυροκόπος, ώς ό ζωγράφος ή ό γλύπτης, 
είναι έπίσης καλλιτέχνης μεταχειριζόμενος πάσας τάς 
έσωτερικάς αΰτοΰ δυνάμεις, τήν καλλιτεχνικήν σύλλη- 
ψιν, τήν φαντασίαν, προς τελείαν έκφρασιν έν μορφή 
τοΰ καλλιτεχνήματος, δι’ οΰ θά έπιτύχη τήν κατάληψιν 
καί τήν συγκίνησιν. Κατά ταΰτα καί ή τορευτική δέν 
δύναται νά ύπαχθή εις τήν βιοτεχνίαν ή χειροτεχνίαν 
αλλά εις τήν καλλιτεχνίαν γενικώς, διαφέρουσα τών 
άλλων, ζωγραφικής καί γλυπτικής, ώς καί αί τελευταίοι 
άπ’ άλλήλων, δηλ. μόνον καθ’ ύλην.

3 Περί τοΰ θέματος τούτου πραγματευόμεθα, ώς 
ήδη έδηλώθη, εις ιδιαιτέραν υπό επεξεργασίαν μελέτην 
«Ή τέχνη έπί τής εποχής τής Είκονομαχίας».
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δος, ήτις έξεμεταλλεύθη την άρχαίαν καλλιτεχνικήν παράδοσιν, συμβαλοϋσα οΰτω μετά 
τών ανακαλύψεων των ρωμαϊκών απομιμήσεων κλασσικών και ελληνιστικών έργων εις 
την ’Αναγέννησιν τής Δΰσεως λ

Μετά την είκονογραφικήν και τεχνοτροπικήν άνάλυσιν τής παραστάσεως τοΰ 
όμψαλοΰ τοΰ πινακίου 1 Μπενάκη, ανάγκη δπως έξετασθή καϊ ό περϊ τον όμφαλόν ποι
κίλος καϊ έπι με μέλη μένος διάκοσμος, άποτελούμένος, ώς έλέχθη, έξ άστραγάλου, εκφυλι
σμένου και παραμορφωμένου λεσβίου κυματίου και τέλος έξ έσχηματοποιημένων φύλ
λων άκανθου, ήτις καταλαμβάνει πάσαν την περ'ι τον όμφαλόν μέχρι τών χειλέων 
κενήν επιφάνειαν τοΰ πινακίου. Είκ. 1.

Ό άστράγαλος, ό όποιος μεταξύ πλείστων δσων άποτελεϊ άρχαίαν κληρονομιάν, 
περιελδοΰσαν εις το Βυζάντιον, κατέχει εξαιρετικήν θέσιν κυρίως ώς διακοσμητικόν στοι- 
χειον εις τήν βυζαντινήν τορευτικήν μέχρι τοΰ ογδόου αίώνος2, καϊ πέραν αύτοΰ 3 ενώ 
άντιθέτως ή τορευτική τών Σασσανιδών, άν ούχΐ ουδόλως, σπανιώτατα δμως έχρησι- 
μοποίησε τον έν λόγοι διάκοσμον. Ώς εκ τούτου ό άστράγαλος δεν δύναται νά χρησι- 
μεύση ώς βάσις χρονολογήσεως τοΰ ήμετέρου πινακίου.

Έπϊ τοΰ προκειμένου τό κυμάτων προσφέρει περισσότερα δεδομένα λόγω τοΰ 
έκφυλισμοΰ αύτοΰ άπο άρχιτεκτονικοΰ εις καϋαρώς φυτικόν διάκοσμον. Ή κατάπτω- 
σις τοΰ εξαιρετικού και λεπτοΰ τούτου διακοσμητικοΰ στοιχείου έπϊ τοΰ ήμετέρου πινα
κίου είναι πασιφανής. Καϊ έχει μέν, ώς γνωστόν, τό λέσβιον κυμάτων άπό τοΰ δευτέ
ρου αίώνος έν Συρία, έν Baalbeck και έν τή περιφερεία αύτοΰ τήν μορφήν τοΰ τριφύλ
λου 4, άλλ’ έξακολουθεϊ οπωσδήποτε νά άναγνωρίζεται τό λέσβιον κυμάτων καϊ κατά 
τήν πρωτοβυζαντινήν καϊ βυζαντινήν έποχήν έπϊ άρχιτεκτονικών ιδίως μελών ή είς τήν 
μικροτεχνίαν. ’Άλλως συμβαίνει είς τήν τορευτικήν. Τό κυμάτων ενταύθα λόγω ένδε-

1 ‘Οποίαν εξαιρετικήν σημασίαν διά τήν έποχήν τής 
’Αναγεννήσεως έν τή Δΰσει έχει τό Βυζάντιον δυστυχώς 
δέν ήδυνήθησαν ούτε πολλοί έκ τών ήμετέρων νά κατα
νοήσουν παρά τά έξαιρετικά συμπεράσματα πολυετών 
έρευνών ήμετέρων καί ξένων βυζαντινολόγων. "Ο,τι 
παρατηρεΐται είς τήν ιστορίαν τών γραμμάτων κατά 
τήν βυζαντινήν έποχήν, καθ’ ήν ό χριστιανικός ελληνι
σμός διεδέχθη τόν εθνικόν ελληνισμόν είς τά γράμματα 
καί τόν πολιτισμόν, S. Salsville, De l’Hellenisme 
au Byzantinisme, Echos d’Orient 30, 1931, 28 κέ., 
τοϋτ’ αυτό συμβαίνει καί μέ τήν τέχνην, ήτις είναι έκ- 
φρασις αύτοΰ. Καί ώς έν τή ιστορία τοΰ πνεύματος τής 
νεωτέρας Ευρώπης βλέπομεν δτι ό ελληνισμός διά τοΰ 
Βυζαντίου κατέκτησε τήν Δύσιν καίέδώρησεν είς αυτήν 
τήν κλίσιν πρός τήν έρευναν τών κλασσικών συγγραφέων 
καί φιλοσόφων, Ε. Gilson, Saint Thomas d’ Aquin 
|v συλλογή Les moralistes chretiens, Paris 1925, 7. 
J. Geffcken, Der Ausgang des griechisch - romi- 
schen Heidentums έν Religionswissenschaftlicher 
Bibliothek, herg. von W. Streitberg VI3, Heidel
berg 1929, οΰτω καί έν τή τέχνη τό Βυζάντιον είναι 
εκείνο τό όποιον παρεχώρησε τά σπέρματα, έξ ών άνε- 
πτύχθη ό στάχυς ό άποδώσας τούς γνωστούς τής ’Ανα
γεννήσεως καρπούς.

2 Περί τής σημασίας τοΰ άστραγάλου ώς διακόσμου 
κατά τήν περίοδον τής όψιμου άρχαιότητος καί τής 
πρωτοβυζαντινής έποχής έπραγματεύθη έκτενώς ό R. 
Zahn, Amtliches Bericht der preuss. Kunstsamm- 
lungen 38, 1917, 267 κέ. L. Matzulewitsch, Silber- 
schale aus Kertsch, 23 κέ. Τοΰ αύτοΰ, Die byzanti- 
sche Antike, 78, 88, 108, 110, 112.

3 Ch. Diehl, Manuel d’art byzantin II, 1926, 
656, 657. είκ. 317, 318. σ. 898, 899. είκ. 446, 447.

4 Περί τής έξελίξεως τοΰ κυματίου πρβ. τήν μονο
γραφίαν τοΰ C. Weickert, Das lesbische Kymation, 
Miinchen 1913, επί τής όποιας στηρίζεται καί τό σχε
τικόν άρθρον έν Pauly - Wissowa RE, XI, 2,2469 κέ. 
Ο. Wulff, Altchristliche und byzantinische Kunst, 
269 κέ. Τό περί οΰ ό λόγος κυμάτιον δέν ακολουθεί κα
νονικήν έξέλιξιν κατά τήν διαμόρφωσίν του έν τή βυ
ζαντινή τέχνη. Συμβαίνει πολλάκις νά παρουσιάζηται 
υπό τήν αύτήν μορφήν, ύφ’ ήν καί είς τήν ρωμαϊκήν 
άρχαιότητα, ώς άποδεικνύουν ή πύλη τής 'Αγ. Σαβίνης 
έν Ρώμη, τά δίπτυχα τοΰ Μονάχου καί τοΰ Μουράνου, 
ένθα τό κυμάτιον έχει τήνπρώτην κλασσικήν αύτοΰ μορ
φήν. Έξηρτάτο μάλλον, νομίζομεν, έκ τοΰ υπό μίμησιν 
προτύπου καί τής δεξιότητος ή άδεξιότητος τοΰ καλλι
τέχνου.
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χομένως τής υπό έπεξεργασίαν ύλης—άργυρος και χρυσός—αποβάλλει ολίγον κατ’ 
ολίγον την ζωτικότητα αΰτοΰ, καταλήγον εις γεωμετρικόν-φυτικόν διάκοσμον ως τό 
ήμέτερον. Συγκρίνοντες τούτο μετά τοΰ κυματίου πινακίου τοΰ Βρεττανικοΰ Μου
σείου ή έχοντος τα αυτά κατά τάξιν καί σειράν διακοσμητικά στοιχεία ως καί τό ήμέ
τερον πινάκιον, παρατηροΰμεν ότι τό κυμάτιον τοΰ πινακίου τοΰ Βρεττανικοΰ Μου
σείου προσπαθεί μεν νά έμμείνη εις την πρώτην αΰτοΰ κανονικήν μορφήν, άλλ’ ακου
σίους μετασχηματίζεται εις κυματοειδή άμορφον είσέτι διάκοσμον, δστις άργότερον 
λαμβάνει την τελικήν μορφήν τοΰ τριφύλλου ως επί τοΰ πινακίου 1.

Παράλληλος προς την μορφήν καί έξέλιξιν τοΰ κυματίου βαίνει καί ή μορφή τής 
ακάνθου. Ή άκανθος τοΰ πινακίου τοΰ Βρεταννικοΰ Μουσείου δεν είναι είσέτι έσχη- 
ματοποιημένη ούδ’ έ'χει άπολΰτως διακοσμητικόν χαρακτήρα. Διατηρεί τήν φυσικότητα 
καί αυτοτέλειαν αυτής μή αποτελούσα συνεχές σύνολον, εν εϊδει στεφάνης, ως επί τοΰ 
ήμετέρου πινακίου, αλλά τοποθετουμένη κατά διαστήματα. Παρ’ όλα ταΰτα όμως δεν 
δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν τήν τοποθέτησιν τοΰ εν λόγω πινακίου εις πολύ προγενε- 
στέραν εποχήν2, εάν συγκρίνωμεν τοΰτο προς τό ύπ’ άριθ. 2 ήμέτερον πινάκιον, τό 
όποιον φέρει πανομοιότυπον τήν αυτήν τοΰ όμφαλοΰ σύνθεσιν, ήν καί τό τοΰ 
Βρεταννικοΰ Μουσείου.

Μολονότι όμως άμφότεραι αί παραστάσεις, τοΰ Βρεττανικοΰ Μουσείου καί τοΰ 
Μουσείου Μπενάκη, δεικνύουν τήν αύτήν σύγχρονον τεχνοτροπίαν, έν τοΰτοις τό πινά
κων Μπενάκη παρουσιάζει τελειοτέραν καί έπιμελεστέραν εργασίαν εις τήν άπόδοσιν 
τοΰ όλου. Άμφότερα συγγενεύουν απολύτως προς τήν τεχνοτροπίαν τής χύτρας τοΰ 
Ermitage 3.

Ό περί τήν παράστασιν τοΰ τριαινοφόρου άλιέως τοΰ πινακίου 2 διάκοσμος εξ 
ακάνθου είναι πανομοιότυπος σχεδόν προς τον τοΰ πινακίου τής Ίνοΰςώς καί προς τον 
ομοιόμορφον στέφανον τοΰ ύπ’ άριθ. 3 πινακίου (είκ. 1, 2, 3).

Έκ των διακρινομένων στοιχείων τοΰ πινακίου τούτου, περιγράμματος, κομμώ- 
σεως, κάτω άκρων (είκ. 3), εξάγεται ότι ή τεχνοτροπία καί τό είδος τής κομμώσεως είναι 
ή αύτή ως καί τοΰ προαναφερθέντος πινακίου 2 καί ενδεχομένως ανήκουν άμφότερα είς 
τό αύτό έργαστήριον, άν μή καί είς τον αύτόν τεχνίτην, όπερ λίαν πιθανόν.

Τό άβάσιμον ένίων ερευνητών νάένίδουν είς τήν μορφήν τής διακοσμητικής άκάν- 
θου, ώς αυτή παρουσιάζεται επί των ήμετέρων πινακίων 1, 2, 3, προέλευσιν σασσανι- 
δικήν, ήδη άπό πολλοΰ έχει καταδειχθή διά τής προσαγωγής πλείστων όσων παραδει
γμάτων, άνατρεπόντων τήν άνωτέρω θέσιν 4. Μάλλον ώς τόπον προελεύσεως τοΰ δια
κόσμου τούτου δυνάμεθα, νομίζω, νά θεωρήσωμεν τάς χώρας τής άνατολικής Μέσο

ι V. Β. Walters, Catalogue of the Silver Plate 
in the British Museum London 1921, 20 άρ. 77, πίν. 
VIII, 77. L. Matzulewitsch, ε. ά. 79.

2 N. B. Walters, έ. a.
3 L. Matzulewitsch, ε. ά. 6. άρ. 11, 79. σ. 37 

σημ. 3. πίν. 16. είκ. 9-11. Επίσης στενώς συνδέονται 
καί ένεκα τής αυτής διατάξεως και μορφής αστραγάλου 
καί κυματίου.

4 Εκτενή μελέτην περί τής ακάνθου, ώς αυτή 
συνανταται επί των ήμετέρων πινακίων, έπρόκειτο νά 
δημοσίευση ό G. Brett. Δέν γνωρίζομεν, λόγφ> τής πολε
μικής καταστάσεως, εάν έδημοσιεΰθη ή εργασία αυτή. 
Ημείς δέν έπεξετάθημεν είς τήν έ'ρευναν τής άκανθου, 
περί ής άλλωστε συντόμως περιέλαβε καί ό L. Matzu
lewitsch, έ. ά. 117, έν άναμονή τής ώς άνω ειδικής 
επί τοΰ θέματος μελέτης.
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γείου καί ιδιαιτέρως την Αίγυπτον, εάν λάβωμεν μάλιστα ύπ’ όψιν την περίπτωσιν, 
καθ’ ήν μεταξύ των φύλλων παρεντίθεται βλαστός μετ’ άνθους λωτοΰ, εντός τοΰ οποίου 
εμφωλεύουν πτηνά ή πτηνόν, λεπτομέρεια, ήτις οδηγεί εις την ’Αλεξάνδρειαν καί γενι- 
κώτερον εις την περιφέρειαν τού Νείλου 1.

Προς την ’Αλεξάνδρειαν φέρει ημάς διά την τοποθέτησιν τών τριών πινακίων τής 
όμάδος Α' καί τό έξετασθέν ήδη καί ως παραμορφωμένου κυμάτων χαρακτηρισύέν περί 
τον όμφαλόν τοΰ πινακίου 1 κόσμημα, τό όποιον άπαντά εις τά αργυρά τοΰ Bavai καί 
Sanlzoir 1 2, συναντάται δέ καί εις τάς ζοιφόρους τοΰ κάδου τοΰ Hemmoorer3.

Ό Fr. Drexel4 παρετήρησεν ότι τό ως άνω κυμάτων κατά την ρωμαϊκήν έποχήν 
έν συνδυασμό) μετά τοΰ αστραγάλου, ως παρουσιάζεται εις τά πινάκια τής Ίνοϋς καί τοΰ 
Βρεταννικοΰ Μουσείου, τής χύτρας Ermitage, τής κεκοσμημένης διά τοΰ τοπείου τοΰ 
Νείλου5, ώς καί επί πλείστων άλλων, είναι ενδεικτικόν προελεύσεως έκ τών Γαλλικών 
επαρχιών καί τών Παραδουνάβιων Χωρών, έφ’ όσον ή τορευτική τών περιφερειών 
τούτων ευρηται υπό την αλεξανδρινήν έπίδρασιν. Έάν όμως ή παρατήρησις αύτη έχει 
ώς προϋπόθεσιν την αλεξανδρινήν έπίδρασιν — υπό τήν έκφρασιν αυτήν δέον νά νοηθή 
ή έπίδρασις τής τορευτικής τής ελληνιστικής Αίγύπτου—τότε ούδέν εμποδίζει τον έρευ- 
νητήν, έφ’ όσον υπάρχουν καί ώρισμέναι ένδείξεις, ώς αμέσως κατωτέρω θά ίδωμεν, 
νά παραδεχθή ώς τύπον κατασκευής τών ήμετέρων πινακίων τήν περί τό Δέλτα τοΰ 
Νείλου περιοχήν.

Τό σχήμα τών πινακίων 1, 2, 3, τό όποιον θά ήδύνατο νά όδηγήση ημάς είς τήν 
παραδοχήν ή μή τής άπόψεως ταύτης δεν συμβάλλει είς ούδέν, διότι είναι τό κοινό- 
τερον όλων6.

Έκ τοΰ αρχείου τοΰ Μουσείου Μπενάκη πληροφορούμεθα ότι τά πινάκια ταΰτα 
μετά τών άλ?ιων τής Β' όμάδος, περί ών κατωτέρω, ήγοράσθησαν έν τώ έλευθέροι 
έμπορίω έν ’Αλεξάνδρειά, προερχόμενα τινά μέν έξ αυτών έκ Κάιρου, δύο δέ μόνον έξ 
’Αμερικής. Βεβαίως ό τόπος αγοράς δεν δύναται νά χρησιμεύση ώς απολύτως σοβαρά 
αφετηρία διά τήν έργαστηριακήν προέλευσιν τών πινακίων τούτων. Άλλ’ άφ’ ενός μέν 
ή σημείωσις τοΰ αρχαιοπώλου ώς προερχομένων έκ Κάιρου, άφ’ετέρου δέη πείρα, ήτις 
μάς διδάσκει ότι έκεϊ ένθα άνευρίσκονται ή παάωΰνται, έάν βεβαίως αί χώραι αΰται 
είναι άποδεδειγμένως περωχαί, ένθα ήνθισεν ή τορευτική ή οίοσδήποτε άλλος κλάδος 
τής καλλιτεχνίας, έδημιουργήθησαν ώς έπί τό πλεΐστον τά έργα τέχνης, μάς επιβάλλει 
*νά παραδεχθώμεν ότι δεν είσήχθησαν άλλ’ ότι κατεσκευάσθησαν έν Αίγύπτφ 7.

Συγκεφαλαιοΰντες τά άνωτέρω κατα?νήγομεν είς τά άκόλουθα συμπεράσματα:
Ή παράστασις τοΰ πινακίου τής Ίνοΰς καί τοΰ Μελικέρτου είναι μοναδική ούχί 

μόνον μεταξύ τών έργων τής βυζαντινής περιόδου, άλλά καί έν τή καθ’ όλου ιστορία 
τής ελληνικής καί ρωμαϊκής τέχνης καί τή σειρά τών μυθολογικών παραστάσεων άπό

1 Πρβ. τόν δίσκον τοΰ βόσκοντος ίππου τοΰ Er- Hemmoorer, Hannover 1901, 174. Fr. Drexel, ε. ά.
mitage. L. Matzulewitseh, ε. ά. 4, άρ. 5, πίν. 30 4 Fr. Drexel, ε. ά. 228 κέ.
σ. 118. 5 Πρβ. σ. 59 σημ. 3.

2 F. Drexel, Die alexandrinische Silbergefasse 6 Fr. Drexel, ε. ά. 119.
der Kaiserzeit, BJb 118, 1909, 184 κέ. 228 κέ. 7 Fr. Drexel, έ. ά. 207.

3 H. Wilier, Die romische Bronzeeimer von
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τής έμφανίσεως τοΰ μύθου κα'ι εξής. Ή ήμετέρα παράστασις αποτελεί μέρος τής υπό 
τοΰ Καλλιστράτου περιγραφομένης παραστάσεοις.

Ό μύθος, είτε καθ’ ολοκληρίαν είτε ώς μέρος τής πλήρους παραστάσεως, ώς 
παρίσταται επί τοΰ ήμετέρου πινακίου, άντεγράφη έ'κ τίνος συγγενούς κατά τό μέταλλον 
και τό σχήμα τού αντικειμένου, πιθανώς κατόπτρου.

Τα έτερα δύο αντιγράφουν θέματα συνήθη εις την τέχνην τής Αίγύπτου.
Τεχνοτροπικώς και τά τρία έξετασθέντα πινάκια ανήκουν εις την αυτήν ομάδα 

των τορευτικών έργων, τά όποια τό μέν ένεκα τών σφραγίδων, τό δέ ένεκα τής 
τεχνοτροπίας έτοποθετήθησαν ήδη εις τό τέλος τοΰ έκτου καί. τό πρώτον ήμισυ τού 
εβδόμου αίώνος.

Έκ τών πινακίων 1, 2, 3, μολονότι διακοσμητικώς συγγενεύουν μετ’ άλλήλων, 
τό πινάκιον 1 τεχνοτροπικώς άφίσταται τών δύο άλλων ώς προϊόν διαφόρων χειρών, 
άν μη διαφόρου εργαστηρίου.

Τοπικώς άπαντα ανήκουν εις την Αίγυπτον.
ο μ α ς β'. Δεν γνωρίζομεν, ούτε είναι δυνατόν νά υποθέσω μεν, άν κα'ι κατά πόσον 

τά πινάκια τής Β' όμάδος υπάγονται είς την αυτήν «σιινθεσιν», εις ήν ανήκουν τά έξε- 
τασθέντα έν τώ πρώτω μέρει τής παρούσης ριελέτης. Κοινόν μετ’ άλλήλων κατ’ αρχήν 
έχουν τήν ύπαρξιν έν τώ κέντριο διακόσμου.

Και ενταύθα εύρισκόμεθα προ τών παραστάσεων, αΐτινες ήσαν έν μεγάλη κα'ι συχνή 
χρήσει είς τήν παρά τον Νείλον περιφέρειαν καί αί όποϊαι είναι γνωσταί υπό τό χαρα
κτηριστικόν όνομα «τοπεΐον τού Νείλου». Περί τάς παραστάσεις ταύτας αντί τού 
αστραγάλου καί τού κυματίου, τό όποιον συνηντήσαμεν είς τήν πρώτην ομάδα, περιθέει, 
ώς έλέχθη, στεφάνη έκ τριών κύκλων σφυρηλάτων. Τά λεία τοιχώματα τών πινακίων 
απολήγουν είς άναδιπλουμένην περιφέρειαν.

Ή διατήρησις τών έν λόγφ πινακίων δεν έπιτρέπει τήν λεπτομερή τεχνοτροπικήν 
άνά?ι,υσιν τών παραστάσεων αυτών. Τά διακρινόμενα στοιχεία πείθουν, ότι τά πινάκια 
ταΰτα τεχνοτροπικώς συγγενεύουν προς τήν τέχνην καί τον χρόνον τών πινακίων τής 
όμάδος Α'. Οί έρωτιδεΐς άπεδόθησαν κατά τό σύστημα τού αναγλύφου γραφικώς. Τήν 
άπόδοσιν τού παιδικού καί ευτραφούς τών έρωτιδέων σώματος, μολονότι αυτό καθ’ 
εαυτό βαρέος, έπιτυγχάνει ό τεχνίτης διά τινων φυσιολογικώς καί άνατομικώς έπιτυχών 
μεταβάσεων. Άντιθέτως παρημελήθησαν έν τή έπεξεργασία τά πρόσωπα, αί χεϊρες καί 
οί πόδες. Ώς είς τό πρόσωπον τής Ίνούς, κυρίως όμως τού Μελικέρτου καί τών δύο 
έρωτιδέων τών πινακίων τής όμάδος Α’, οί οφθαλμοί, ή ρΐς καί τά ώτα αποδίδονται 
άνευ λεπτομερειών, συνοπτικώς, τής τεχνικής έχούσης έπί τού προκειμένου τον κυριώ- 
τερον ρόλον, καθ’ ήν αί γραμμαί καί αί έλαφραί αποξέσεις, τό περίγραμμα τοΰ προσώ
που, τής σπονδυλικής στήλης αποτελούν τά σπουδαιότερα χαρακτηριστικά, είκ. 4, 5. Ή 
τεχνική αυτή ένθυμίζει έκτος τών ομοιογενών έ'ργων τορευτικής τής αυτής περιό
δου ή περί ών ανωτέρω έκτενής έγένετο λόγος, καί έργα υφαντικής 1 2 καί "ψηφιδωτών 
δαπέδων3.

1 L. Matzulewitsch, έ. ά. 75, πίν. 13. 3 S. Pelekanidis, Die friihchristliclien Fussbo-
2 2. Πελεκανίδη, Τό Λάσων τοΰ Ήρακλέους ε.ά. denmosaiken Griechenlands.

’Αργυρά πινάκια τοΰ Μουσείου Μπενάκη
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Ένώ χό ανθρώπινον σώμα, κατά χήν μεχαϊουσχινιάνειον εποχήν σχεχικώς έτυπο- 
ποιήθη, ούτως είπεΐν, άποδιδόμενον δι’ δλων χών γνωρισμάτων, χά όποια άναλυχικώς 
εΐδομεν, ή διαμόρφωσις χών ιχθύων και έν γένει τών ζώων προσπαθεί να μιμηθή όσον 
ενεστι την φύσιν και μέχρι χών ελάχιστων λεπτομερειών, ώς παραχηρεΐχαι εις τούς δελ- 
φϊνας, επί χών οποίων ιππεύουν οί έρωτιδεΐς χών ήμεχέρων πινακίων, καί εις χό ίχθυό- 
μορφον σώμα τοΰ ίχθυοκενταΰρου τοΰ πινακίου τής Ίνοΰς. Ενταύθα λεπτομερέστατα 
άπεδόθησαν αί λεπίδες ώς καί επί χών πινακίων τής όμάδος Β' καί διά χών κοκκίδων 
καί χών παραλήλων έσοχών ή εξοχών κατά μήκος τοΰ σώματος τών δελφίνων προσεπά- 
θησεν ό καλλιτέχνης, εάν οΰχί νά άποδώση τουλάχιστον νά ΰποδηλώση τούς φωσφο
ρισμούς τών νηχομένων έν τη θαλάσση, δελφίνων. Εις τάς λεπτομέρειας χαΰτας πρέπει 
νά άναγνωρίσωμεν έπιβίωσιν τής τέχνης τής άρχαιότητος, ήχις κατά τον έ'κχον αιώνα 
εξακολουθεί ίσχυρώς έπιδρώσα έπί μωσαϊκών καί άλλων έργων τέχνης λ

Ώς πάρεργον έξετελέσθησαν μόνον οί παρά τούς δελφΐνας Ιχθύες, έξ ών τον μέν 
διά μαχαίρας, τον δε έτερον διά τριαίνης προσπαθούν νά συλλάβουν οί έρωτιδεΐς.

Ή έπί τώ αύτώ συνύπαρξις τούτο μέν χών φυσιοκρατικώς καί καλώς άποδοθέν- 
χων δελφίνων, τούτο δέ χών άλιευομένων ιχθύων τών παρέργως άποδοθέντων, νομί- 
ζομεν όχι έχει μεγίστην σημασίαν διά χήν καχαπολέμησιν τής αρχής ένίων περί τήν 
βυζαντινήν τέχνην έρασιτεχνικώς άσχολουμένων, καθ’ οΰς οί τεχνΐχαι τής υπό μελέτην 
έποχής, ούχί διότι δεν ήθελον, αλλά διότι δεν ήδύναντο, παρουσίαζον πολλάκις ημιτε
λείς απομιμήσεις ή φυσικά έξαμβλώματα ανθρώπων καί ζώων. Τό ευτυχές παράδειγμα 
καί τών πινακίων Μπενάκη δίδει διά τών πραγμάτων τήν έπί τού προκειμένου κατάλ
ληλον άπάντησιν καί ανατρέπει καί τήν κατηγορίαν ταύτην κατά τής βυζαντινής τέχνης.

Καί ή όμάς Β' τών πινακίων, δ^ ούς λόγους καί ή όμάς Α', δέον νά προέρχεται 
έξ Αΐγύπτου.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ 1

1 S. Pelekanidis, ε. ά.
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