
ΚΑΛΥΚΟΕΙΔΗΣ ΚΡΑΤΗΡ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΕΞΗΚΙΟΥ

Ή άναληφθεϊσα από τοΰ 1951 δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας άνα- 
σκαφή εις Φάρσαλα άπεκάλυψε κατά την δυτικήν παρυφήν τής πόλεως ενδιαφέ
ρον μνημεΐον, τό όποιον περιέγραψα προχείρως μέχρι τής οριστικής αύτοϋ δημο- 
σιεύσεως είς τά ΠΑΕ τοΰ 1951 καί 1952. Πρόκειται περί θολωτού τάφου των τε
λευταίων αρχαϊκών χρόνων κατά τον τύπον των μυκηναϊκών όμοιων. ’Εντός αύ- 
τοΰ εύρέθη τό δημοσιευόμενον ενταύθα άγγεΐον, εκλεκτόν άφιέρωμα τών οικείων 
είς τον προσφιλή των νεκρόν, άνήκοντα προφανώς είς ηγεμονικόν οΐκον τής 
Φαρσάλου.

Τό άγγεΐον απαρτίζεται έκ πολλών τεμαχίων, μικραΐ δε μόνον συμπληρώσεις 
έγένοντο είς αυτό κατά τήν άποκατάστασίν του, ευδιάκριτοι καί είς τάς παρατι- 
θεμένας εικόνας λ Αί κυριώτεραι τών διαστάσεων του είναι: συνολ. ΰψος 0.377 μ., 
διάμ. βάσεως 0.24 μ., διάμ. στομίου από τής εσωτερικής ακμής 0.36 μ. 2.

Ή τεχνική είναι ή γνωστή τών μελανόμορφων αττικών αγγείων: πηλός λε
πτότατος καί καθαρός, χρώματος ερυθρού είς εύάρεστον κεραμόχρουν τόνον φω
τεινή πορτοκαλλόχρους στίλβωσις επί τής εξωτερικής επιφάνειας' στιλπνόν μέλαν 
βερνίκιον έν τή διακοσμήσει, δι’ ού καλύπτονται ωσαύτως ή εσωτερική επιφάνεια 
τοΰ αγγείου, τό περιχείλωμα, ή βάσις καί ή ορατή όψις τών λαβών τά συνήθη 
επίθετα χρώματα, τό πορφυροΰν καί τό λευκόν, έξ ών τό πρώτον διατηρείται 
καί σήμερον κατά τό μάλλον ή ήττον καλώς, ενώ τό δεύτερον έ'παθε περισσότε
ρον καί μόνον ίχνη αυτού διακρίνονται ακόμη 3.

1 Τήν συγκόλλησιν καί άποκατάστασίν έν γένει τοΰ 
αγγείου άνέλαβεν δ δεξιοτέχνης τοΰ Έΐ)·ν. Μουσείου 
κ. Τριαντ. Κοντογιώργης, τόν έκτος τοΰ κειμένου πί
νακα έφιλοτέχνησεν ό καλλιτέχνης αΰτοΰ κ. Άλέξ. 
Κοντόπουλος, αί δέ φωτογραφία ι έγένοντο υπό τοΰ 
φωτογράφου αΰτοΰ κ. Γ. Τσίμα. Προς άπαντας τούς 
ανωτέρω καί ιδιαιτέρως προς τόν Διευθυντήν τοΰ Έθν. 
Μουσείου κ. Χρ. Καροϋζον έκφράζω τάς θερμάς ευ
χαριστίας μου. Τό άγγεΐον μετά τήν άποκατάστασίν 
του είς 1 Αθήνας μετεφέρθη είς τό Μουσεΐον τοΰ Βό
λου, όπου εύρίσκεται ήδη έκτεθειμένον.

2 Αί λοιπαί αΰτοΰ διαστάσεις: ΰψ. βάσεως 0.054 μ., 
κάλυκος 0.11 μ., τοΰ πεδίου τών κυρίων παραστάσεων

0.176 μ., τής πλαστικής λωρίδος 0.04 μ., τοΰ περιχειλώμα- 
τος 0.024 μ., τοΰ τελευταίου ή πλαστική έ'ξαρσις 0.023 μ.

3 Διά λευκοΰ χρώματος δηλοΰνται οί χιαστί ή 6ta- 
γωνίως διερχόμενοι άνωθεν τοΰ θώρακος τών πολεμι
στών τελαμώνες (ή λεπτομέρεια μόλις διακρίνεται είς 
τόν τελευταΐον πολεμιστήν έπί τών εικόνων, άλλ’ εί
ναι εΰκρινής είς τούς περιληφθέντας έν τω σχεδίιρ 
τοΰ πίνακος όπλιτας)’ τό εξωτερικόν τής άσπίδος τών 
κατ’ άμφότερα τά άκρα τής σκηνής ηρώων, πιθανό
τατα δέ καί ό λόφος τοΰ κράνους αΰτών τό κόσμημα 
τοΰ κισσού έπί τής άσπίδος τών μεσαίων πολεμιστών 
τό διπλοΰν άνθεμοειδές κόσμημα είς τό εσωτερικόν 
τής άσπίδος τοΰ πρώτου τής άριστεράς όμάδος (ή λε-
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ΙΤίΝΑΞ 1.

“Εγχρωμος άναπαράστασις τμήματος τοΰ κρατήρος και κάθετος τομή αΰτοϋ.
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Ό καλυκοειδής κατά την μορφήν κρατήρ (είκ. 1-4) δεν παραλλάσσει εις τά 
ουσιώδη από των άλλων όμοσχήμων (βλέπε και τομήν εις πίν. έκτος κειμένου). 
Ή χαμηλή βάσις, ανάλογος κατά τό εύρος προς τον λοιπόν όγκον τοΰ αγγείου 
και μετά τής αναγκαίας διά τήν οργανικήν αυτής λειτουργίαν σταθερότητος, πα
ρουσιάζεται άπηλλαγμένη βάρους διά τής βαθείας κατά τό μέσον εντομής και τής 
έκεΐθεν προς τό σώμα άνερχομένης εύχυμου καμπύλης1-ό μεταξύ αύτής και τοΰ 
σώματος πλαστικός δακτύλιος, περισσότερον εύδιάκριτος και διά τοΰ έπικαλύπτον- 
τος χρώματος, ύποδηλοι τό αποτέλεσμα άντιθέτως έπενεργουσών δυνάμεων, τής 
προς τά άνω φοράς τοΰ ποδός και τοΰ πιέζοντος βάρους έκ τοΰ ύπερκειμένου όγκου. 
Τό βάρος τοΰ έπικαθη μενού σώματος εκφράζουν παραστατικώτερον αι από τής 
βάσεως τοΰ κάλυκος έκπηδώσαι προς τά άνω γραπται ακτίνες καί ή ΐσχυρώς έν- 
τεινομένη καμπύλη τοΰ έν λόγφ τμήματος, όπου ούτω ευρίσκουν τήν οργανικήν 
καί αισθητικήν αυτών προσαρμογήν αί δύο λαβαί τοΰ αγγείου. Τών τελευταίων 
ή αγκιστροειδής συστροφή εις τά άκρα, έμπνευσΟεΐσα προφανώς έκ τής μεταλ
λοτεχνίας, καθιστά σταθερωτέραν τήν προσαρμογήν επί τοΰ σώματος καί μειώνει 
τήν έντύπωσιν τοΰ όγκου τοΰ κυρίου αύτών στε/ιέχους, δυσαναλόγου προς τήν 
λοιπήν λεπτότητα τοΰ αγγείου (βλ. πίν. έκτος κειμένου)- όσον δύναμαι νά. γνω
ρίζω, ό τοιοΰτος σχηματισμός τών λαβών είναι μοναδική ιδιοτροπία ενταύθα με
ταξύ τών συγχρόνων παραδειγμάτων2. Τά από τοΰ κάλυκος άνερχόμενα τοιχώ
ματα ανοίγονται βαθμιαίως προς τά άνω, σχηματίζοντα έλαφράν μείωσιν κατά 
τό μέσον- έπί τής εύρείας επιφάνειας αύτών αναπτύσσονται αί κύριαι ζωγραφικοί 
συνθέσεις τοΰ αγγείου. Επί τής κορυφής τών τοιχωμάτων έπικάθηται έν εϊδει 
ζωφόρου πλαστικώς διακρινομένη λωρίς, ήτις κοσμείται διά διπλής άντιτιθεμέ- 
νης σειράς πενταφύλλων ανθεμίων, έναλασσομένων προς κλειστά άνθη λωτοΰ. 
Ώς κατακλείς, τέλος, τής όλης τεκτονικής συνθέσεως τοΰ αγγείου χρησιμεύει τό 
δι’ ίσχυράς καμπύλης προβάλλον περιχείλωμα (είκ. 5).

Ή τοιαύτη διάρθρωσις τοΰ κρατήρός μας με τήν εύρυθμον διαπλάτυνσιν τοΰ 
περιγράμματος προς τά άνω καί τήν ποικιλίαν τών έπί μέρους μελών, έκαστον 
τών οποίων παρουσιάζεται έν αισθητική αύτονομία, απαρτίζει σύνολον δυνάμενον

πτομέρεια αποδίδεται είς τό σχέδιον)' τό τρισκελές τής 
άσπίδος καί δ λόφος τοΰ κράνους τής αντιστοίχου 
απέναντι μορφής. Ό χιτών τοΰ ηνιόχου εις τήν ει
κόνα τής οπίσθιας πλευράς. Οί όδόντες τών θηρίων 
εις τάς σκηνάς τής κάτω ζώνης. — Διά πορφυροϋ δέ 
χρώματος άπεδόθησαν : τό κράνος τοΰ οπλίτου εις τό 
αριστερόν άκρον τής πολεμικής σκηνής' τό ορατόν 
εσωτερικόν τμήμα τής άσπίδος καί αί κνημιδες τών 
μεσαίων πολεμιστών, έπί πλέον δέ δ χιτών τοϋέξ αυ
τών αριστερά ευρισκομένου καί τό κράνος τοΰ αντι
πάλου του ήρωος' τό εσωτερικόν τής άσπίδος τοΰ πρώ
του τής αριστερός δμάδος' δ κύκλος τής άσπίδος τοΰ 
αντιστοίχου του πολεμιστοΰ εις τήν απέναντι παράτα- 
ξιν. Είς δέ τήν οπίσθιαν εικόνα : δ μεταλλικός σκελετός 
τοΰ δίφρου' αίχαΐται τών ζυγίων ίππων καί αί διερ- 
χόμεναι διά τοΰ λαιμοΰ τών παρηόρων δερμάτινοι

λιορίδες' πτυχώσεις τινές τών ίματίων τών εκατέρω
θεν ιπποκόμων καί ή πρόσθια κόμη τοΰ δεξιά ίστα- 
μένου έξ αυτών. Εις τήν κάτω ζώνην αί χαΐται τών 
λεόντων καί τό ρέον έκ τών πληγών τοΰ θύματος 
αίμα.

1 Τοΰ υψηλότερου τμήματος τής βάσεως μικρά μό
νον θραύσματα περιεσώθησαν, ικανά όμως νά δώ
σουν τό ακριβές περίγραμμα αυτής' τό κατώτατον 
μέρος τοΰ πυθμένος έλειπεν ολόκληρον, συμπληρω- 
θέν διά γύψοι'.

2 Τής αύτής προφανώς έμπνεύσεως, αν καί διαφό
ρου μορφής, είναι καί αί πλαστικοί θηλαί εκατέρω
θεν τών λαβών είς τόν κρατήρα τοΰ Μουσείου τής 
’Αγοράς τών’Αθηνών (hesi'ERIA, 6, 1937, 469, είκ. 1-2) 
καί τόν όμοιον τοΰ Μουσείου τής Βιέννης (masner, 
Die Sammlung antiker Yasen, άρ. 237, πί\’. IV).
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Είκ. 1-2. Ή πρόσθια καί οπίσθια πλευρά τοϋ αγγείου.

Είκ. 3-4. Αί δυο πλάγιαι πλευραί τοΰ αγγείου.
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νά άντιμετρηθή προς τάς ώραιοτέρας δημιουργίας τής ελληνικής κεραμεικής τέ
χνης. 'II προσεκτική μελέτη τής διακοσμήσεως ενισχύει περισσότερον την έντύπω- 
σιν ταύτην.

Έπΐ τής κυρίας όψεως τής μείζονος διακοσμητικής ζώνης εικονίζονται δύο 
ομάδες πολεμιστών, συμμετρικώς διατεταγμέναι πέριξ κειμένου νεκρού (είκ. 1 και 
6 - 7). Τό θέμα είναι σύνηθες εις την αρχαϊκήν τέχνην, εκ τής έλλείήιεως δέ επε
ξηγηματικών επιγραφών θά ήδύνατο νά προσαρμοσθή προς οίανδήποτε όμοίαν 
μυθικήν σκηνήν. Άλλ’ ή κατονομασία τού νεκρού εις άπεικόνισιν έπ'ι τού κρα- 
τήρος τού Μουσείου τής ’Αγοράς τών ’Αθηνών ‘, τής όποιας ακριβή έπανάλητ|πν

r
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Είκ. 5. Ή άνω διακόσμησις τοΰ αγγείου μετά τοΰ έπιστέφοντος περιχειλώματος.

αποτελεί ή τού ήμετέρου αγγείου, μάς αναγκάζει νά έρμηνεύσωμεν και ενταύθα 
τό θέμα ώς τον αγώνα περί τον νεκρόν τού Πατρόκλου. Εις τό αγγεϊον τής ’Αγο
ράς ό τελευταίος τής άριστεράς όμάδος πολεμιστής επιγράφεται Διομήδης, ό πρώ
τος τής αντιθέτου παρατάξεως ονομάζεται Έκτωρ. Διά τών έπιγραφομένων εκεί 
ηρώων βοηθούμεθα νά διακρίνωμεν καί έπι τής εικότως μας τούς "Ελληνας άπό 
τών Τρώων μαχητών. ’Ακριβώς δέ ή τοιαύτη διάταξις συνάδει προς τήν επικρα
τούσαν εις τήν αρχαϊκήν τέχνην αρχήν, καθ’ ήν ή εξ αριστερών προς τά δεξιά 
κίνησις προσημαίνει τήν νίκην".

’ Έκατέρα τών ομάδων περιλαμβάνει τρεις πολεμιστάς, κινούμενους άπό τών 
άκρων προς τό μέσον τής είκόνος. Αυστηροί καί βαρέως ώπλισμένοι παρέχουν έν- 
τύπωσιν όμοίαν προς εκείνην τών χαλκών αγαλμάτων. Οί Έλληνες προβάλλουσι 
τον σταθερώς επί τού εδάφους πατοΰντα αριστερόν πόδα, ενώ τό έκτεινόμενον 
προς τά όπίσω σκέλος στηρίζεται διά τού πέλματος μόνον τών δακτύλων καί δι-

1 Hesperia, έ.ά., είκ. 2 καί 6 - 8.
2 Πρβ. 1>. Ι>Ε LA COSTE — MESSELIERE, All IllUSCe

tie Delphes, 315 καί 316, σημ. 2.
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•έρχεται, όπισθεν τοΰ προβαλλομένου μηροΰ τοΰ άκολουθοϋντος οπλίτου- ή αύτή 
ρυθμική κίνησις των άκρων επαναλαμβάνεται, άλλ’ αντιστρόφους, και εις τούς πό
λε μιστάς τής παρατάξεως των Τρώων. Διά τής στάσεως ταύτης δημιουργεΐται 
τό άναγκαΐον προς έδραίωσιν στήριγμα και έντείνεται ή όρμητικότης. Κατά τυ
πικόν αρχαϊκόν τρόπον οί έξ αριστερών όπλΐται στρέφουσιν ελαφρώς προς δεξιά 
τον κορμόν προβάλλοντες τό στήθος, ενώ οί Τρώες δι’ αντιθέτου στροφής έπι- 
δεικνύουσι τά νώτα, δηλουμένης ούτω τής μειονεκτικής αυτών θέσεως έν τώ άγώνι

Πάντες οί ήρωες τής σκηνής είναι ένδεδυμένοι καθ’ δμοιον τρόπον, πλήν 
τοΰ μεσαίου τής δεξιάς όμάδος, φέροντος επί πλέον καί «έπίβλημα», τοΰ οποίου 
μικρόν πτυχοΰμενον μέρος αφήνει νά διαφαίνηται ή προς τά εμπρός κλίσις τοΰ 
σώματος. Φοροΰσι βραχύν χιτώνα, στενώς προσηρμοσμένον επί τοΰ σώματος, μό
νον δ’ εϊς τούς όπλίτας τών αντιστοίχων άκρων δηλοΰται ούτος διά πτυχώσεων. 
’Άνωθεν τοΰ χιτώνος προστίθεται μεταλλικός θώραξ τοΰ πρωίμου κωδωνοειδούς 
τύπου μετά τής συνήθους εγχαράκτου διακοσμ,ήσεως, άνταποκρινομένης εις την 
ανατομικήν διάπλασιν τοΰ προστατευομένου κορμού. Έπί τής κεφαλής φέρουσι κο
ρινθιακά κράνη μετά λοφίων τά τελευταία έπικάθηνται απ’ ευθείας έπί τοΰ επι
κράνου, πλήν τών "μεσαίων πολεμιστών άμφοτέρων τών παρατάξεων, εις τούς 
οποίους κατά συμμετρικόν τρόπον ανέρχονται δι’ υψηλού στελέχους. Αί περικνη
μίδες φθάνουσι μέχρι τών γονάτων 1 2, από τής όσφύος δε κατέρχεται τό ξίφος συγ- 
κρατούμενον υπό τοΰ χιαστί ή διαγώνιος άνωθεν τοΰ θώρακος διερχομένου τε- 
λαμώνος.

Εκφραστικότερος παρίσταται ό ρυθμός τής συνθέσεως εις τάς κινήσεις τών 
χειρών. Διά τής ύψουμένης δεξιάς κρατοΰσι μακρά δόρατα, άτινα διαγράφουσι 
βαθμιαίος άνερχομένας παραλλήλους, ενώ αί προς τό μέσον τοΰ πίνακος κατευ- 
θυνόμεναι αίχμαί εξαιρούν τήν προς τό κέντρον τής συνθέσεως κίνησιν. Διά τής 
άριστεράς προβάλλουσι τάς ασπίδας, όλας τοΰ άργολικοΰ τύπου, εξαιρέσει τής βοι- 
ωτικής τοΰ πρώτου τών Ελλήνων πολεμιστοϋ- μόνον αί τών πρωταγωνιστούντων 
ήρώων παρίστανται δι’ όλου αυτών τοΰ πλάτους, προβαλλομένης τής εσωτερικής 
ή εξωτερικής επιφάνειας άναλόγως τής στάσεως τών άγωνιζομένων, ένφ τών άκο- 
λουθούντων οπλιτών αποδίδονται προοπτικώς καί καθ’ όμοιον τρόπον εις πάντας- 
εις τον χρωματισμόν καί τήν διακόσμησιν τών τελευταίων παρατηρεΐται ή αυτή 
καί έν τη όλη συνθέσει κυριαρχούσα συμμετρία.

Εις τό μέσον τής είκόνος κεΐται ύπτιος ο νεκρός τοΰ Πατρόκλου (είκ. 8). 
Λόγοι αισθητικοί έπέβαλον τήν τοποθέτησιν αυτού όπισθεν τών πολεμιστών: διά 
τοΰ τρόπου τούτου άπέφυγεν ό καλλιτέχνης νά άποκρύψη τά κάτω άκρα τών 
άγωνιζομένων ήρώων, όπερ θά έζημίωνεν αίσθητώς τήν όλην σύνθεσιν- άντιθέ- 
τως ή έπί τοΰ υπτίου σώματος προβολή τών ποδών τών μαχομένων δεν διασπά 
ούσιωδώς τήν μορφήν τοΰ νεκρού. Άλλ’ έκ τής τοιαύτης συνθέσεως δημιουργεΐ-

1 Γ. de ι.λ COSTE - MESSELIERB. έ.ά., 316 κ.έ. ένταίΗΙα περικνημίδων, άλλ’έχουσι διακοσμητικήν μό-
2 ΑΙ έπί τών ανω μηρών τοΰ αρχηγού τών Τρώων νον σημασίαν: πρβ. F.-R., Text I, 228 και σημ. 2 

εγχάρακτοι σπεΐραι δέν ΰποδηλοΰσι τήν ΰπαρξιν καί (Furtwangler).
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102 Νικολάου Μ. Βερδελ ή ΑΕ 1952

ται πλεονεκτική θέσις των αντιπάλων, οϊτινες οΰτω δεσπόζουν τοΰ σώματος, συμ- 
φώνως άλλως τε προς την ομηρικήν διήγησιν, καθ’ ήν οί "Ελληνες διά σκληρού 
άγώνος μετά πολλών αμφίρροπων φάσεων κατώρθωσαν τελικώς νά άποσπάσωσι 
τούτο άπό τών εχθρικών χειρών.

Το σώμα παρίσταται γυμνόν, με τούς οφθαλμούς κλειστούς, τάς χεϊρας έκτε- 
ταμένας όπισθεν, το άριστερόν σκέλος τεταμένον, τό δε δεξιόν κεκαμμένον κατά 
τό γόνυ. Εις τήν καθ’ όλα ορθήν παρατήρησιν τοΰ Ο. Bronkkr (Hesperia ε. ά.,

Είκ. 8. Ό νεκρός τοΰ Πατρόκλου είς τό μέσον τής σκηνής επί τής κυρίας δψεως τοΰ αγγείου.

474) διά τήν παράστασιν τού άνυψωμένου σκέλους, όμοίαν και έπ'ι τού κρατήρος 
τής ’Αγοράς, θά ήδύναντο νά προστεθώσι προς συμπλήρωσιν κα'ιτάέξής:έκ τοΰ 
σημειουμένου διά στιγμών τραύματος επί τού τεταμένου· μηρού (είς τό άγγείον τής 
’Αγοράς διά τού ρέοντος αίματος) εξηγείται ή κάμψις τού δεξιού ποδός ως άν- 
τανακλαστική κίνησις κατά τήν ώραν τού τραυματισμού, κρυσταλλοποιηθεΐσα διά 
τού έπελθόντος εύθύς θανάτου- τήν φυσιολογικήν δε ταύτην έκδήλωσιν έκμεταλ- 
λεύεται άκριβώς ό καλλιτέχνης προς διατήρησιν τής άρχαϊκής όυμβατικότητος τής 
κινήσεως άφ’ ενός, άλλά καί προς άποφυγήν τού εύκολου άλλ’ ήκιστα αισθητι
κού τρόπου τής έν μιά γραμμή συγχωνεύσεως τού περιγράμματος άμφοτέρων
τών άκρων.

Ή άνωτέρω σκηνή δεν στερείται παλμού καί δραματικού μεγαλείου. Προς 
τή συνθετική δ’ αυτής άξια διά τής συμμετρικής υποταγής είς τό κέντρον καθί
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σταται ιδιαιτέρως επιβλητική και διά τής έναρμονίσεώς της προς την τεκτονικήν 
τοΰ αγγείου, τοϋ οποίου οί σαφώς διακεκριμένοι οριζόντιοι καί κάθετοι άξονες εύ- 
ρίσκουσι τήν άνταπόκρισίν των εις τον ύπτίως κείμενον νεκρόν καί τούς όρθιους 
ήρωας. Ή θαυμαστή έντύπωσις τού συνόλου ένισχύεται περισσότερρν διά τής λε- 
πτομερεστέρας θεωρήσεως τής είκόνος: ή συμπαγής σωματικύτης των μορφών, ή
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Είκ. 9. Οί πρωταγωνιστοϋντες ήρωες εις τήν σκηνήν επί τής κυρίας δψεως τοϋ αγγείου.

σαφήνεια τού περιγράμματος καί ή μετ’ ακριβούς καί σταθερού σχεδίου χάραξις τών 
λεπτομερειών εξαιρούν τού πίνακος τήν καλλιτεχνικήν αξίαν. ΙΙαρά ταύτα ή είκών 
είς το βάθος παραμένει στατική, ή δε οργανική σύνδεσις τών άποτελουσών αυ
τήν μορφών ακολουθεί συνήθη τύπον' εξαιρέσει τών πρωταγωνιστών ηρώων, οΐ- 
τινες καί μόνοι θά ήδύναντο νά συνθέσωσι τον πίνακα ιος ώραΐον σύμπλεγμα μο-
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104 Νικολάου Μ. Βερδελή ΑΕ 1952

νομαχοΰντων άνωθεν τού νεκρού (είκ. 9), οί λοιποί άκολουθοΰντες όπλΐται χω
ρίς νά άπαρτίζωσιν απαραίτητα τής συνθέσεως μέλη συμπληρώνουν όμως όργα- 
νικώς την σύμφωνον προς τον μύθον παράστασιν. Τό σύνολον παρίσταται οΰτω 
ως στρατιωτική μάλλον παράταξις ή ως σφοδρά πολεμική σκηνή, έμψυχου μένη 
υπό ασυγκράτητου κινήσεως, οϊαν παρέχουν άλλαι εκδηλώσεις τής όμοχρόνου τέχνης1.

Ή είκών τής οπίσθιας πλευράς, παρά την συμβατικότητα τού θέματος, πα
ρουσιάζει πλουσιωτέρας ζωγραφικός άρετάς, όπως ευθύς θά ίδωμεν.

Ενταύθα παρίσταται προοπτικώς τέθριππον κατά τό τυπικόν εις την αρ
χαϊκήν τέχνην σχήμα (είκ. 2 και ΙΟ)1 2: οί σύροντες αυτό ίπποι ΐστανται κατ’ ενώ
πιον με τάς κεφαλάς κατά κρόταφον, τάς οποίας οί μέν ζύγιοι στρέφουσι προς τό 
κέντρον τής είκόνος, οί δέ παρήοροι3 προς τά άκρα αυτής. Τού άρματος είναι 
ορατοί οί δύο τροχοί, ό συνδέων αυτούς άξων, ό από τού μέσου τούτου έκκινών 
ρυμύς καί ή κάτω επιφάνεια τού δαπέδου τού δίφρου. Οί τροχοί δηλούνται διά 
λοξώς κατερχομένων ράβδων, λεπτοτέρων κατά τά άκρα καί παχυτέρων κατά τό 
μέσον, όπου καί ή θέσις τής χοινίκης.

1 Π. χ. ή γιγαντομαχία εις την ξωφόρον τής Β. 
πλευράς τοϋ έν Δελφοϊς θησαυρού των Supvicov.

2 Πρβ. (τ. hafner, Yiergespanne in Vorderansicht,
14' ιδιαιτέρως διά τήν άπεικόνισιν εις την αττικήν

αγγειογραφίαν κατά τήν πρώιμον περίοδον, σ. 18 κ.έ" 
3 Άναφέρονται καί οειραίοι, πειροφάροι ή αειρα- 

αψϋροι, παράσειηοι: βλ. DAUEMBERG, DA, I, 1641, έν 
λ. currus.
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Έπ'ι τοΰ άρματος ΐσταται ό ηνίοχος, όστις ασκεπής καί φέρων τον συνήθη 
εις τό επάγγελμά ίου ποδήρη χιτώνα στρέψει την κεφαλήν αριστερά. Τήν εικόνα 
περικλείουσιν εκατέρωθεν άνά είς ίστάμενος ιπποκόμος, έστραμμένοι άμφότεροι 
προς τό εσωτερικόν αυτής.

Ό είς τό αριστερόν άκρον (είκ. 11) φορεΐ Εμάτιον, καταλεΐπον γυμνόν τον 
δεξιόν βραχίονα' τά άκρα τοΰ ενδύματος καταπίπτουσιν άπό τοϋ ώμου και τής 
άριστεράς χειρός είς τριγωνικός καταλήξεις, άποτελούσας «χαρακτηριστικόν γνώ
ρισμα των μεταγενεστέρων αρχαϊκών ενδυμάτων» 1- ή κάτω παρυφή αυτού είναι 
κεκοσμημένη, αί δέ διά πλατειών ταινιών δηλούμεναι πτυχώσεις καθίστανται έν- 
τονώτεραι δια τοΰ χρωματισμού τινών έξ αυτών. Ό νέος έχει τήν κεφαλήν ακά
λυπτον καί τείνει τον δεξιόν βραχίονα, προς τον προσβλέποντα είς αυτόν ίππον, 
τοϋ οποίου μετ’ επιτηδευμένης χάριτος θωπεύει τό έπιρρίνιον. Τό τμήμα τούτο 
τής είκόνος αποτελεί άναμφιβόλως τό ώραιότερον τεμάχιον έκ τής όλης ζωγρα
φικής συνθέσεως τοΰ αγγείου καί είναι ευτύχημα ότι μάς διεσώθη πλήρες. Ό 
νέος μέ τό χυμώδες περίγραμμα καί τήν ευγένειαν τών χαρακτηριστικών καί χει
ρονομιών του προκαλεί τήν αϊσθησιν «παιδεύσεως καί χαρακτήρος, ήϋου;» 1 2, οίον 
έγνώρισε να άποτυπώνη είς τάς μορφάς της ή τέχνη τών τελευταίων δεκαετιών 
τοΰ 6ου αί. Εύγενοΰς ΰφους δεν στερείται καί ό παρ’ αυτόν ίστάμενος ίππος, ή 
μετά τοΰ όποιου άριστοτεχνικώς έκφραζομένη στενή οίκειότης ενθυμίζει τήν χά- 
ριν αναλογών παραστάσεων είς τάς επιτύμβιους στήλας.

Άπό τοΰ ίσταμένου είς τό δεξιόν άκρον τοΰ πίνακος (είκ. 12) ελλείπουν τό 
πρόσθιον μέρος τοΰ κορμού, αί χεΐρες, ό ώμος καί τό κάτω μέρος τοΰ προσώπου. 
Φορεΐ ποδήρη χιτώνα καί άνωθεν αύτοΰ ίμάτιον, τοΰ οποίου 5 σχηματισμός δεν 
διαφέρει τοΰ προηγουμένου πλήν τής καταπιπτούσης προς τά εμπρός τριγωνικής 
καταλήξεως, ήτις δεν ύφίσταται ενταύθα. ’Έχει ωσαύτως τήν κεφαλήν ακάλυπτον, 
ή δέ διαμόρφωσις τής εμπρόσθιας κόμης μέ τήν ακτινωτήν έπίστεψιν ενθυμίζει 
τον σχηματισμόν αυτής είς τήν ομάδα τών κούρων τοΰ τύπου τής Βολομάνδρας, 
συχνά επαναλαμβανόμενον έπειτα καί είς τάς αγγειογραφίας3. Παρά τήν ζημίαν 
τής είκόνος είς τήν θέσιν ταύτην, δικαιούμεθα καί έκ τής αναλογίας τών μερών 
καί έκ τής έκφραστικότητος τοΰ διατηρουμένου προσώπου νά ύποθέσωμεν ότι επα
ναλαμβάνεται καί ένταΰθα όμοια προς τήν απέναντι σκηνή.

Είς τήν προκειμένην πλευράν τοΰ αγγείου, αποτελούσαν ώς έκ τής φύσεως 
τοΰ είκονιζομένου θέματος τήν δευτερεύουσαν αύτοΰ δψιν, ή είκών στερείται μέν 
πρωτοτυπίας, αλλ’ είναι περισσότερον ευχάριστος ώς καθαρώς ζωγραφικός πίνας. 
’Αρκεί διά τάς λεπτομέρειας νά παραβάλω μεν προς τήν μεταλλικήν σκληρότητα 
τών ηρώων μαχητών τής πρόσθεν είκόνος τήν ρέουσαν λεπτήν γραμμήν καί τήν

1 beazley, The Development of Attic Black-fi
gure, 67.

2 beazley, έ'.ά., 66.
3 Τήν ερμηνείαν τής G. richter, Kouroi, 13L καί 

Archaic Greek Art, 65-66 περί τών άνερχομένων 
είς τήν προσθίαν κόμην φλογών διορθώνει ό J. FISK,

Beitrage zur Trachtgesckichte Griechenlands, 73-78 
διά συσχετισμού καί τών επί τής αγγειογραφίας παρα
δειγμάτων. Τόν συνάδελφον κ. Ν. Κοντολέοντα ευχά
ριστοι θερμώς διά τήν παρόρμησιν πρός τήν σχετικήν 
έρευναν ώς καί διά τήν λοιπήν συμπαράστασήν του.

14

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:38 EEST - 54.226.8.97



CO

Λε
πτ

ομ
έρ

εια
ι τή

ς ά
πε

ικ
ον

ιζο
μέ

νη
ς

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:38 EEST - 54.226.8.97



εύγενή χάριν των ενταύθα μορφών. 'Η σύνθεσις παρουσιάζει καί ενταύθα άνά- 
λογον ρυθμικήν συγκέντρωσιν, χαλαρούμένην δμως διά των άναφαινομένων προς 
αποκεντρωσιν τάσεων (στροφή προς τα εςω της κεφαλής των παρηορων ίππων), 
αί όποΐαι δημιουργούν εύχάριστον ποικιλίαν, άγνωστον εις την σύνθεσιν τής έιι-

ΑΕ 19δ2 Καλυκοειδής κρατήρ της τέχνης τοΰ Έξηκίου 107

Είκ. 13. Διακόσμησις των πλαγίων όψεων τοΰ αγγείου.

πρόσθιας πλευράς· την απλήν παράθεσιν των εκεί μορφών αντικαθιστά εδώ όρ- 
γανικωτέρα συνδεσις καί δημιουργία θερμοτέρας ατμόσφαιρας.

Αι πλάγιαι πλευραί κοσμούνται δι’ αμπέλου, στενώς σχετιζομένης προς τον 
προορισμόν τού αγγείου (είκ. 2-4 καί 13). Εκφυόμενη αΰτη από τού εσωτερικού 
έκάστης τών λαβών ανέρχεται προς τά άνω διά διπλού συστρεφομένου κορμού καί
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πληροί την μεταξύ των εικόνων επιφάνειαν διά των θαλλουσών καί κλινουσών υπό 
τό βάρος τοϋ καρπού κληματίδων. Έκτος τού καθαρώς διακοσμητικού χαρακτή
ρας τό φυτόν έχει ενταύθα κα'ι αύτοδύναμον ζωγραφικήν ύπόστασιν, αποτελούν 
τρόπον τινά την ενδιάμεσον κλίμακα μεταξύ τής δευτερευούσης διακοσμήσεως και 
τής κυρίας ζωγραφικής συνθέσεως τού αγγείου. Ή άρξαμένη χάραξις επί τού εσω
τερικού όγκου των σταφυλών δεν ήχθη μέχρι τέλους' άλλ’ ή μικρά αΰτη ελλειψις 
ουδόλως ζημιοϊ τού συνόλου την αισθητικήν έντύπωσιν, ήν προκαλεΐ ή άριστοτε-

ΕΙκ. 14. Ή άπεικονιζομένη σκηνή εις τήν κάτω ζώνην τοΰ αγγείου.

χνική άνάπτυξις τοΰ φυτού καί ή ακριβής τού κοσμήματος στάθμισις προς τον λοι
πόν ζωγραφικόν πλούτον τοΰ αγγείου.

Εις τήν υπό δύο περιθεουσών γραμμών όριζομένην ύψηλοτέραν επιφάνειαν 
τού κάλυκος παρίσταται σκηνή ταύρου σπαρασσομένου υπό δύο λεόντων, ήτις καθ’ 
όμοιον τρόπον επαναλαμβάνεται εις άμφοτέρας τά πλευράς (είκ. 1.-2 καί 8. 14). 
Τό εις τό μέσον τής είκόνος άμοιρον ζώον έ'χει πέσει επί τού εμπρόσθιου αρι
στερού γόνατος, άλλα συγκεντρώνει ακόμη τάς τελευταίας του δυνάμεις προς απο
φυγήν τής τελικής πτώσεως' ή θέσις εν τούτοις των υπολοίπων ποδών προοιωνί
ζουν τό τραγικόν τέλος. Κατά τό σχήμα τού γνωστού πώρινου συμπλέγματος επί 
τής Ακροπόλεως, όπερ καί ύπόκειται ασφαλώς ώς πρότυπον τού επί τών αγγείων 
συχνά επαναλαμβανομένου θέματος τούτου, οί λέοντες επιτίθενται κατά τού θύ
ματος έξ έκατέρων τών πλευρών. Ό έξ αριστερών κρατεί διά τού ποδόα καθη-
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λωμένην έπί τοϋ εδάφους την κεφαλήν τοϋ ταύρου, κάτωθεν τής οποίας διακρίνεται 
ή οπλή τοΰ υψωμένου ακόμη εμπρόσθιου δεξιού σκέλους· διά πορφυρών γραμμών 
επί τής ωμοπλάτης τοΰ θύματος δηλοΰται τό κατερχόμενον άπδ τών πληγών αίμα. 
Περίεργος είναι ή κίνησις τοΰ οπισθίου αριστερού άκρου τοΰ έκ δεξιών έφορμών- 
τος /δέοντος, ήτις έπιβληθεΐσα προφανώς έκ τεχνικής ανάγκης τονίζει περισσότε
ρον τήν αγριότητα τοΰ θηρίου.

Ή πλήρης τραγικότητος τελευταία αΰτη είκών τοΰ κρατήρός μας πολύ ολί
γον δύναται νά χαρακτηρισθή ώς διακοσμητικόν απλώς παραπλήρωμα τοΰ αγγείου. 
Ή είκονιζομένη σκηνή συνάπτεται στενώς προς τήν εικόνα τοΰ Πατρόκλου άνω
θεν καί αποτελεί πλήρη έννοιας αλληγορίαν τής παντοδυναμίας τοΰ θανάτου καί 
τής υποταγής εις τήν καταστρεπτικήν μοίραν λ 'Η δύναμις τής είκόνος είναι προ
φανής καί κατά τήν σΰνθεσιν-—αυστηρά συγκέντρωσις τοΰ πίνακος εις ώραΐον 
έναέτιον σχήμα — καί κατά τήν έ'κφρασιν τής σκηνής, ουδόλως δ’ υστερεί τών 
ύπερκειμένων είναι όμως κατωτέρα εκείνων έν τή άποδόσει τών λεπτομερειών, 
καθότι ή θέσις καί ό σχηματισμός τής διακοσμουμένης ένταΰθα έπιφανείας δεν 
έπέτρεπον εις τον καλλιτέχνην νά έπεξεργασθή αυτήν μεθ’ όσης άνέσεως έξετέ- 
λεσε τάς προηγουμένας.

Ή ανωτέρω λεπτομερής άνάλυσις τής ζωγραφικής συνθέσεως τοΰ αγγείου 
κατέστησε συνειδητήν τήν έν αρχή διατυπωθεϊσαν γνώμην περί τής καλλιτεχνι
κής αυτού αξίας. Μολονότι έλλείπει ή υπογραφή τοΰ καλλιτέχνου ή οίαδήποτε 
άλλη έπιγραφή, έξ ής θά όδηγούμεθα εις τον καθορισμόν αυτού, είναι όμως αρ
κούντως σαφής ό χαρακτήρ τής τεχνοτροπίας, ώστε νά μή είναι δύσκολος ή άνα- 
γνώρισίς του.

Τό ανωτέρω μνημονευθέν άγγεϊον τοΰ Μουσείου τής ’Αγοράς αποτελεί τήν 
άσφαλεστέραν προς έ'ρευναν αφετηρίαν1 2. Με τό άγγεϊον τούτο τών ’Αθηνών τό 
περί οΰ πρόκειται έκ Φαρσάλων εύρίσκεται εις στενοτάτην συγγένειαν κατά τε 
τό σχήμα καί τήν διακόσμησιν. Εξαιρέσει τής διαφοράς τοΰ άπεικονιζομένου θέ
ματος εις μίαν τών πλευρών τής μείζονος έπιφανείας, ό λοιπός διακοσμητικός 
πλούτος τοΰ κρατήρός μας αποτελεί ακριβή έπανάληψιν τής γραπτής διακοσμή- 
σεως τοΰ αθηναϊκού κρατήρός: τό αυτό άνθεμοειόές κόσμημα έπί τής πλαστικής 
λωρίδος εις τό άνω μέρος τοΰ σώματος· όμοια φυτική διακόσμησις έπί τής άνω
θεν τών λαβών έπιφανείας’ εις τήν κάτω ζώνην πανομοιότυπος ή σκηνή τών 
ζώων ή περί τον νεκρόν τοΰ Πατρόκλου ήρωϊκή μάχη αποτελεί, τέλος, τό θέμα 
τής είκόνος έπί τής μιάς τών κυρίων όψεων άμφοτέρων τών αγγείων.

1 Βλ. β. NBDTSCH, Exekias, eiu Meister der grie- 
chischen Yasemnalerei ( = Marburger Jahrbuch, 
15, 1949 - 50), σ. 67. Τήν ΰπόδειξιν τής ωραίας ταύτης 
μελέτης οφείλω εις τό φιλικόν ενδιαφέρον τοΰ κ. Ε. 
Kutize.

2 Ή κ. Σεμνή Καροΰζου, με. τήν βαθεΐαν αυτής

γνώσιν τών πραγμάτων, άντιληφθεϊσα πρό τής συγ- 
κολλήσεως ακόμη τοϋ αγγείου, έκ μόνης τής θέας τών 
θραυσμάτων, τήν ϋπάρχουσαν ομοιότητα, μοΰ υπέδειξε 
ταϋτην μετ’ ενδιαφέροντος, διανοίξασα οΰτω είς εμέ 
τόν δρόμον τής έρευνης. Τήν ευχαριστώ θερμώς.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:38 EEST - 54.226.8.97



110 Νικολάου Μ. Βερύελή ΑΕ 1952

Μικρά! διάφορά! έν τή απεικονίσει των αυτών θεμάτων δεν λείπουν βεβαίως 
μεταξύ των δυο αγγείων. Άλλ’ είναι άρά γε αύται ίκανα! νά άποκλείσουν ιήν έκ 
τής αυτής χειρός προέλευσιν τούτων ή δύνανται, παραπλεύρως προς τάς τοσαύτας 
ομοιότητας, νά ένισχύσουν μάλλον την άποψιν περ! κοινής καταγωγής κα! τών 
δύο; Διά λεπτομερεστέρας συγκρίσεως θά καταστή ’ίσως δυνατή ή διαφώτισις τού 
τιθέμενου προβλήματος.

Εις άμφοτέρους τούς κρατήρας το σώμα τού Πατρόκλου παρίσταται ομοίως ή 
πλήν τής διαφοράς έν τή δηλώσει τών κοιλιακών μυών εις ταύτην πρέπει νά 
προστεθώσιν ακόμη ή έπ! τού αγγείου τής ’Αγοράς διά παχύτερων χειλέων δήλω- 
σις τού στόματος κα! τό στρογγυλούμενον περίγραμμα τής κάτω σιαγόνος, χαρα
κτηριστικά άτινα προσδίδουσιν εις τό εκεί πρόσωπον μεγαλυτέραν δυναμικότητα. 
Παρά τάς μικράς όμως ταύτας παραλλαγάς ή όμοιότης άμφοτέρων τών μορφών 
είναι καταφανής: ή αυτή τοποθέτησις τού σώματος, τό όποιον μάλιστα τέμνεται 
κατά τον ίδιον τρόπον υπό τών διερχομένων προ αύτοϋ ποδών τών ίσταμένων 
ηρώων, ή ιδία ακριβώς σωματικότης τής μορφής και κατά τον αυτόν τρόπον ή 
δήλωσις τών λεπτομερειών διά τάς τελευταίας, ας παραβάλω μεν την διαμόρφω- 
σιν τής κόμης, την δήλωσιν τού κεκλεισμένου οφθαλμού κα! τής θηλής έπ! τού 
στήθους, τον σχηματισμόν τής έπιγονατίδος κα! τάς χαράξεις εις τό εσωτερικόν 
τών μηρών.

Τό άνω μέρος τού πίνακος δεν διετηρήθη ολόκληρον εις τον αθηναϊκόν κρα
τήρα. ’Αλλά κα! έκ τού διασωθέντος τμήματος προκύπτει σαφώς ή στενή όμοιό
της άμφοτέρων τών εικόνων. Εκτυλίσσεται μεν αυτή άνετώτερον εις τό αγγείον 
τής ’Αγοράς ένεκα τής εύρυτέρας έπιφανείας κα! ή όλιγώτερον επιμελής τοποθέ- 
τησις τών άκρων τών μαχομένων ήρώων παρέχει εις τήν έκεΐ σκηνήν ζωηροτέ- 
ραν κίνησιν άλλ’ ή στάσις κα! ή σωματική διάπλασις τών μορφών ουδόλως πα- 
ραλλάσσει, ή έκφρασις τού ψυχικού αυτών κόσμου είναι ή ιδία, αρκεί δέ προς βε- 
βαίωσιν τού τελευταίου ή σύγκρισις τού διατηρηθέντος εις τον κρατήρα τών ’Αθη
νών Διομήδους 2 προς τούς Έλληνας πολεμιστάς τού ίδικού μας αγγείου.

Πολλά! προς τούτοις έξωτερικα! λεπτομέρειαι είναι κοινά! έπ! τών δύο εικό
νων: ή πτύχωσις τού χιτώνος τού τελευταίου ίδικού μας Έλληνος πολεμιστού ευ
ρίσκει τό άνάλογόν της εις τύν προ τού Έκτορος ιστάμενον ηρώα τού αθηναϊ
κού κρατήρος- αί χαρακτα! σπεΐραι έπ! τών άνω μηρών τών οπλιτών, τό μαιαν- 
δροειδές κόσμημα εις τήν παρυφήν τών χιτώνων κα! τήν βάσιν τών λοφίων, ή 
διακόσμησις τού θώρακος κα! ό τρόπος τού οπλισμού γενικώς έπαναλαμβάνονται 
ομοίως εις έκατέραν τών περιπτώσεων άξίξει δέ νά σημειωθή ότι έπ! κεχωρι- 
σμένου θραύσματος εις τό Μουσεΐον τής ’Αγοράς, άνήκοντος προφανώς είς τό 
μέσον τού προκειμένου πίνακος, ή μεν τού "Εκτορος άργολική άσπίς κοσμείται διά 
τρισκελούς καθ όν τρόπον κα! είς τό ίδικόν μας άγγεϊον, ή δέ τού αρχηγού τών 
Ελλήνων συμπίπτει προς τήν τού ήμετέρου αντιστοίχου ήρωος ου μόνον κατά 
τον τύπον, αλλά κα! κατά τήν διακόσμησιν τής έσωτερικής έπιφανείας.

1 Βλ. Hesperia ε.ά., είκ. 8. 2 ΑύτόίΗ, είκ. 6.
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Έάν ιό θέμα τής είκόνος έπ'ι τής άλλης πλευράς διαφέρη μεταξύ των δύο 
παραδειγμάτων, είναι όμως καί ενταύθα αισθητή ή όμοιότης τής τεχνοτροπίας. 
Ό αριστερά, ίστάμενος ιπποκόμος εις τό ίδικόν μας άγγεΐον αποτελεί έπανάληψιν 
τής μορφής τού ’Απόλλωνος εις τον αθηναϊκόν κρατήρα ι, συμπίπτουν προς εκεί
νον κατά τε την γραμμήν και έκφρασιν τού προσώπου και κατά τον σχηματι
σμόν καί τήν στάσιν τού σώματος (παραβλητέα ωσαύτως καί ή σχεδίασις τού δε
ξιού βραχίονος). Διδακτική είναι επίσης καί ή παραβολή τών ίππων: εις άμφοτέ- 
ρας τάς εικόνας παρίστανται μετά τής αυτής επιβλητικής σωματικότητος, ή δε 
κατατομή τής κεφαλής καί αί λεπτομέρειαί της εντείνουν τήν ομοιότητα.

Τήν συγγένειαν τοον υπό σύγκρισιν αγγείων δεικνύει ώσαύτως παραστατικώς 
καί ή σκηνή τής κάτω ζώνης1 2. Ού μόνον ή κοινότης τού θέματος, άλλα, καί ό 
τρόπος τής συνθέσεώς του, προ πάντων δέ αί τεχνοτροπικαί των εικόνων ομοιότη
τες, ή σωματική τούτέστι διάπλασις των ζώων, ή άπόδοσις των λεπτομερειών καί 
ή όλη έντύπωσις εκ τής πρωτογόνου άγριότητος τής σκηνής ομιλούν έμφαντικώς 
περί τής στενής αυτών σχέσεως καί εις τούς δύο κρατήρας.

Προτού τελειώσωμεν μέ τό άγγεΐον τής ’Αγοράς, άς ρίψωμεν τό βλέμμα μας 
καί επί τής φυτικής διακοσμήσεως τοον πλαγίων πλευρών εις άμφύτερα τά παρα
δείγματα. Τό παριστάμενον ενταύθα φυτόν έμψυχου τα ι είς τον άθηναϊκύν κρα
τήρα διά τών καθημένων είς τό μέσον Δρυάδων3, δι’ ού τρόπου επιτυγχάνεται 
προσέτι ή όργανικωτέρα σύνδεσις τού κοσμήματος προς τάς παρακειμένας εικόνας. 
’Αλλά άπό τής καθαρούς διακοσμητικής αυτού λειτουργίας θά ήτο δύσκολον νά 
σημειώση τις σημαντικήν διαφοράν τής παραστάσεως αυτού μεταξύ τών δύο 
κρατήρων 4.

Διά τής γενομένης συγκρίσεως διηυκρινίσθησαν τών δύο άγγείων αί ομοιότη
τες, παραπλεύρως τών οποίων αί σημειωθεΐσαι μικραί διαφοραί δεν παρίστανται 
τοσούτον ουσιώδεις, ώστε νά άπομακρύνωσι τό εκ Φαρσάλων εύρημα άπό τού έξ 
Αθηνών όμοιου, ενώ έξ άλλου δύνανται νά άποδεικνύωσιν απλώς ότι δεν πρό
κειται περί άντιγραφής είς τό άγγεΐον τών Φαρσάλων. Πρέπει όμως νά προσθέ- 
σωμεν ότι τό μνημειακώτερον τών μορφών είς τον κρατήρα τής ’Αγοράς καί ή 
θερμοτέρα καθόλου άτμόσφαιρα, εντός τής οποίας ζούν καί κινούνται αύται, άπο- 
τελούν μεγάλα τού άθηναϊκού κρατήρος προτερήματα, άτινα καθιστώσι καταφανή 
τήν υπεροχήν αυτού άπέναντι τού ίδικού μας.

Ό κρατήρ τής ’Αγοράς άπεδόθη είς τον Έξηκίαν υπό τού πρώτου δημοσιεύ- 
σαντος αυτόν, ή γνώμη δ’ αύτη τού Ο. Broneer έγένετο έπειτα άποδεκτή υπό πάν
των 5. Δυνάμεθα δέ νά βεβαιώσωμεν ότι άπό τών χαρακτηριστικών τής μεγάλης 
καί βαθείας τέχνης τού Έξηκίου δεν άφίσταται ή τεχνοτροπία καί τού ίδικού

1 Αυτόθι, εΐκ. 4.
2 Αυτόθι, είκ. 8.
3 Διά τήν ερμηνείαν τών καθημένων μορφών βλ. 

NEUTSCH, έ.ά., 65.
4 Hesperia, έ.ά., ε’ικ. 9. Τό αυτό κόσμημα π«ρι

στό, τα ι είς τάς πλαγίας πλευράς καί τών λοιπών όμοιων

παραδειγμάτων τής μελανόμορφου τεχνικής, άλλ’ ή 
διαφορά αυτών καί τοΰ ήμετέρου αγγείου είναι κα
ταφανής.

5 buschok, Griecli. Vasen, 116καί 123. beazley. 

έ.ά., 70-71. NEUTSCH, έ.ά., 65 κ.έ.
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μας άγγείου. Ή κατωτέρω άνάλυσις κα'ι ή παραβολή αυτού προς ώρισμένα έργα 
τού μεγάλου ζωγράφου θά καταστήση το πράγμα εμφανές.

Έλέχθη ήδη 1 ότι ή μνημειώδης τεκτονική σύνθεσις, ή φυσικότης και οι 
«τρόποι» τών μορφών τοΰ Έξηκίου τοποθετούν αύτάς έπι τής ιδίας γραμμής μέ 
τα χαλκά αγάλματα, τούς μαρμάρινους κούρους κα'ι τάς ωραίας άττικάς στήλας 
τών αρχαϊκών χρόνων, ή δε εσωτερική αυτών διακόσμησις υπενθυμίζει τήν χα
ρακτικήν έπϊ μετάλλου. Οι όπλΐται τής πολεμικής σκηνής τού άγγείου μας, μέ 
τήν συμπαγή σωματικότητά των από σαφή κα'ι ευσύνοπτα μέλη κα'ι μέ τάς εγ
χαράκτους λεπτομέρειας, μεταφέρουν, πράγματι, προς τήν μνημειώδη χαλκοπλαστι
κήν κα'ι τήν μεταλλοτεχνίαν, ενώ ό κατακείμενος νεκρός έχει ώς πρότυπον τάς 
γνωστάς εικόνας τών κούρων, τάς συγκινούσας δε μορφάς εις τάς επιτύμβιους 
στήλας ενθυμίζουν οι νέοι εκατέρωθεν τού άρματος μέ τήν ευγένειαν τής έκφρά- 
σεως κα'ι τήν στενήν οικειότητα προς τά συντροφεύοντα ζώα.

"Οπως εις όλα τά έργα τού μεγάλου καλλιτέχνου, παρίστανται κα'ι εδώ αί ιιορ- 
φα'ι συγκρατημέναι, ακόμη κα'ι εις τήν υπό δραματικότητος διαπνεομένην πολε
μικήν σκηνήν. Ή στάσις των εις τήν όπισθίαν προ πάντων εικόνα είναι σοβαρά, 
αί κινήσεις των μετρημέναι, φειδωλά! αί χειρονομίαι των κα'ι έντονος ή άποτύ- 
πωσις τού «ήθους». Ίο αίσθημα τής συμπάθειας κα'ι ή ατμόσφαιρα φιλικής συν
ομιλίας, άτινα άποτελοΰσι τον ιδιαίτερον χαρακτήρα τών εικόνων τού Έξηκίου1 2, 
είναι κα'ι τού ίδικού μας πίνακος έπι τής οπίσθιας πλευράς τοΰ άγγείου τά. κύ
ρια χαρακτηριστικά.

Υπέρ τής τεχνοτροπίας τού Έξηκίου εις τό άγγεΐόν μας συνηγορούν και αί 
μορφα'ι τών ίππων. Οι πλήρεις σφριγώσης ζωής ίπποι τού κρατήρός μας μέ τά 
όγκηρά αλλά καλλίγραμμα αυτών σώματα, τό γιγάντων πλατύ στήθος, τον άπο- 
τόμως άνυψούμενον ελαφοειδή λαιμόν κα'ι τήν «ελληνικήν» κατατομήν τής κε
φαλής, πλήρους φλογέράς ανυπομονησίας3, είναι οί γνώριμοι εις τά περισσότερα 
αγγεία τού καλλιτέχνου ίπποι, άποτελούντες συχνά τό πλέον ενδιαφέρον μέρος 
τών πινάκων του.

Άλλ' άς προχωρήσωμεν και εις συγκεκριμένα παραδείγματα. Εις τήν κύλι
κα τού Μονάχου 2044, τήν γνωστήν μέ τήν σκηνήν τού ταξιδεύοντος Διονύσου 
εις τό εσωτερικόν της, απεικονίζεται κατά τήν θέσιν τών λαβών έπ'ι τής εξωτερι
κής επιφάνειας άνά μία πολεμική σκηνή, όμοια προς τήν ίδικήν μας4, εις τήν 
μίαν μάλιστα έξ αυτών, όπου ό κατακείμενος νεκρός παρίσταται γυμνός κα'ι ύπτιος, 
υποτίθεται ό άγων διά τήν κατοχήν τού σώματος τού Πατρόκλου °. Μολονότι τό 
σχέδιον τών μορφών είναι συνοπτικώτερον ενταύθα ένεκα τού σχηματισμού και 
τής περιορισμένης έκτάσεως τής διακοσμουμένης επιφάνειας, είναι όμως αισθητή 
ή όμοιότης τής σκηνής κα'ι είς τήν προκειμένην κύλικα. Τό σώμα τού Πατρό

1 ΡΟΤΤΙΕΚ, Catal. des vases du Louvre, III 735. 4 f.-r., πίν. 42. technau. ε. ά., άρ. 21, πίν. 5-6.
technau, Exekias, 16. beazley, ε.ά., 66. beazlby, ε.ά. 67, πίν. 27,2. neutsch, ε.ά., 16, είκ. 3,.Μ.

2 technau. ε.ά., 9 καί 14. neutsch, ε.ά., 55 καί 60. 5 Πρβ. beazley, ε.ά., 67-68,
3 technau, έ. ά., 16. neutsch, ε.ά., 52.
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κλου κατάκειται και εδώ κατά τον ’ίδιον τρόπον, ή δήλωσις δέ τών κοιλιακών αυ
τού μυόιν τον φέρει εγγύτερον προς τον νεκρόν τοΰ φαρσαλίου κράτηρος μάλλον 
ή προς την αυτήν μορφήν τοΰ αθηναϊκού αγγείου. Εις τάς κινήσεις τών μαχομέ- 
νων ηρώων κυριαρχεί ή αυτή και επί τοΰ κρατήρός μας ρυθμική συμμετρία, μέ 
μόνην τήν διαφοράν ότι εις τήν περί τον Πάτροκλον σκηνήν τής κύλικος παρα- 
τηρεΐται χαλάρωσίς τις τοΰ «ρυθμοΰ» διά τής έπικττψεως τοΰ τελευταίου τών 
Ελλήνων μαχητών και διά τής θέσεως τής άσπίδος τοΰ άρχηγοΰ τών Τρώων. Εις 
τάς ανωτέρω δέ ομοιότητας πρέπει προς τούτοις νά προσθέσωμεν και εκείνην 
τής σωματικής διαπλάσεως τών μορφών, ιδία δέ τοΰ «χαρακτήρος» τούτων.

Έπεκτείνοντες τήν έρευναν και έπϊ άλλων έργων τοΰ Έξηκίου άνακαλύπτο- 
μεν ακόμη περισσότερον χαρακτηριστικός ομοιότητας. Ό έπϊ τοΰ άμφορέως τής 
Βοστώνης 89,273 εν τω μέσω τής είκόνος ίστάμενος γυμνός νέος, 6 ασχολούμε
νος μέ τον δυστροποΰντα ίππον ή είναι τό πανομοιότυπον τοΰ ίδικοΰ μας νεκρού 
ήρωος, τοΰ οποίου μέ απόλυτον ακρίβειαν επαναλαμβάνει τήν διάπλασιν τοΰ σώ
ματος και τήν γραμμήν και τά. χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου' αξίζει δέ νά ση- 
μειωθή ώς προς τά τελευταία ταΰτα ότι ό σχηματισμός τοΰ στόματος και τό 
ισχνόν τοΰ προσώπου ευρίσκουν πλήρη τήν αναλογίαν των είς τον νεκρόν τοΰ εκ 
Φαρσάλων αγγείου.

Τό πρόσωπον τοΰ προς αριστερά ίσταμένου ιπποκόμου εις τήν όπισθίαν ει
κόνα τοΰ αγγείου μας ευρίσκει τό παράλληλόν του είς τον ίστάμενον προ τοΰ 
γέροντος γυμνόν νέον-τοΰ έν Orvieto άμφορέως τής Συλλογής Faina άριθ. 77 1 2, 
είς τον κιθαρωδόν και τον προπορευόμενον τοΰ άρματος νέον τοΰ άμφορέως 
τής Ν. Ύόρκης3, είς τήν μεσαίαν μορφήν ενός έκ τών θραυσμάτων τών πι
νάκων τοΰ Βερολίνου4 και είς τό πρόσωπον τοΰ Κάστορος τοΰ άμφορέως τοΰ 
Βατικανού5. Είς τήν πλήρη δέ χάριτος χειρονομίαν τοΰ Τυνδάρεω προς τον πα- 
ριστάμενον ίππον είς τήν ιδίαν εικόνα-τοΰ τελευταίου άμφορέως ευρίσκει πλήρη 
τήν άναλογίαν της ή αυτή εύγενής κίνησις τοΰ ίδικοΰ μας νέου.

Θά ήτο νομίζω σκόπιμον, προτού κλείσωμεν τήν παρούσαν έρευναν, νά ομι
λήσω μεν και περϊ ώρισμένων λεπτομερειών, αϊτινες άφορώσαι είς τό σχέδιον προσ
ιδιάζουν ιδιαιτέρως είς τήν τέχνην τοΰ Έξηκίου. Παρεβλι^θη ήδη ό άνωτέρω 
ιπποκόμος τοΰ άγγείου μας πρύς τύν ’Απόλλωνα τοΰ άθηναϊκοΰ κρατήρός ιός 
προς τό περίγραμμα τοΰ δεξιού βραχίονος- ή γραμμή παρουσιάζει μεγαλυτέραν 
έτι ομοιότητα είς τάς μορφάς τοΰ αύτοκτονοΰντος Αϊαντος τοΰ άμφορέως τής 
Boulogne13 καϊ τοΰ Πολυδεύκους τοΰ μνημονευθέντος ήδη άμφορέως τοΰ Βα
τικανού. Ή άπόδοσις έπειτα τοΰ δικεφάλου μυός τοΰ βραχίονος διά δύο άπο- 
κλινουσών καμπύλων καί ή προσθήκη μικροτέρας έλλείψεως άνωθεν προς δή-

1 beazley, ε.ά., είκ. 132. Ό technau, ε.ά., άρ. 18 
διστάζει νά τό άποδώση ασφαλώς, ό buschor όμως 
(σ. 118) καί ό beazley (ε.ά., 70) τό περιλαμβάνουν 
είς τό έργον τοΰ Έξηκίου.

2 technau, άρ. 2, πίν. 8b.

3 TECHNAU, άρ. 17, πίν. 4.

4 AST. desk Μ.. II, πίν. ΙΟ,ι = TECHNAU, άρ. Ε, 
πίν. 17,ι.

5 Αί καλύτεροι εικόνες διά τήν έν λύγφ σύγκρισιν 
έν buschor, ε.ά., είκ. 137 καί beazley, ε.ά. πίν. 28 - 29.

6 technau, άρ. 9, πίν. 24. buschor, ε.ά., είκ. 136. 
beazley, ε.ά., 69, πίν. 32,ι. neutsch, ε.ά., 63, είκ. 30.
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λωσιν τού δελτοειδούς μυός, ώς καί ή καμπυλουμένη διαγώνιος επί τοΰ πήχεως, 
ή εκκινούσα άπδ τοΰ μέσου τού άγκώνος καί καταλήγουσα εις τον καρπόν τής 
χειρός, αποτελοΰντα χαρακτηριστικά χαράγματα τού Έξηκίου προς δήλωσιν των 
λεπτομερειών των βραχιόνωνή ανευρίσκονται καθ’ όμοιον ακριβώς τρόπον επί 
τών μορφών καί τού ίδικού μας αγγείου καί σχεδιάζονται διά τών αυτών στα
θερών γραμμών. Ή δήλωσις επίσης τοΰ άγκώνος τών δύο τελευταίων μαχητών 
τής τρωικής παρατάξεως τού αγγείου μας διά πλαγίου ν μετά μικράς γραμμής 
είς το μέσον (*—) είναι τού Έξηκίου χαρακτηριστικόν σχεδίασμα προς δή?\,ω- 
σιν τής εν λόγω λεπτομέρειας1 2. Ή γραμμή δι’ ής αποδίδεται τό όστούν τής 
έπιγονατίδος είς τον Πάτροκλον τού αγγείου μας, ανευρίσκεται είς δλας σχεδόν 
τάς μνημειακός μορφάς τού καλλιτέχνου3. Καί είναι μέν αληθές ότι δι’ όμοιου 
σχεδίου έδηλώθη καί ό άγκών τού αριστερά ιπποκόμου, πρέπει όμως νά ση- 
μειωθή ότι όμοια εναλλαγή άπαντα καί είς τον ’Απόλλωνα τού κρατήρος τής 
’Αγοράς, άποτελεΐ δέ τούτο συνήθειαν τοΰ καλλιτέχνου, συχνά έναλλάσσοντος τό 
ίδιον σχέδιον προς δήλωσιν τοΰ τε άγκώνος καί τής έπιγονατίδος4. Τελευταΐον 
θά έ'πρεπεν άκόμη νά προσθέσωμεν τον σχηματισμόν τών ώτων είς τούς νέους 
τού κρατήρός μας κατά τό χαρακτηριστικόν άκριβώς σχήμα είς τάς μορφάς τού 
Έξηκίου °.

Ή γενομένη διεξοδική παραβολή τού νέου ευρήματος πρός τε τον κρατήρα 
τής ’Αγοράς καί πρός τό /ιοιπόν γνωστόν έ'ργον τού Έξηκίου έ'δειξεν έπαρκώς 
τήν στενήν σχέσιν τού άγγείου μας πρός τήν τεχνοτροπίαν τού καλλιτέχνου. 
Δυνάμεθα ήδη άνενδοιάσταις νά θεωρήσωμεν τούτο ώς έ'ργον τής ιδίας εκείνου 
χειρός; Εϊδομεν ότι παρά τάς καταπληκτικός καί πολλαπλός ομοιότητας πρός 
τον κρατήρα τών ’Αθηνών, λείπει άπό τό παρόν άγγεϊον ή έμψυχούσα εκεί
νον πνοή καί ή μνημειακή τών μορφών άπεικόνισις, τά κυριώτερα προτερήματα, 
ατινα διακρίνουσι καί τάς λοιπάς μεγάλας δημιουργίας τού καλλιτέχνου. Άλλ’ 
άποτελ,εΐ τούτο άποχρώντα λόγον, δι’όν πρέπει νά άποχωρίσωμεν τό δημοσιευόμενον 
ενταύθα άγγεϊον άπό τού έ'ργου τού όνομαστού ζωγράφου, όταν τόσαι άλλαι στε-

1 Πρβ. αμφορέα Βατικανού (Λήδα - Πολυδεύκης), 
Boulogne (Αίας), Λονδίνου Β 209 (εις δλας τάς μορ
φάς), Fairia 78 = technau, πίν. 13b (είς τήν ’Αθή
ναν καί τον παριστάμενον θεόν) κλπ.

2 Πρβ. τά τρία τελευταία παραδείγματα τής προη
γούμενης ύποσημ., είς α προσθετέα τοΰ ’Αχίλλειος είς 
τόν αμφορέα τοΰ Βατικανοΰ, τοΰ αριστερού άγκώνος τοΰ 
Ήρακλέους είς τόν αμφορέα τοϋ Βερολίνου 1720 (= 
TECHNAU, άρ. 12, πίν. 1-2. neutsch, είκ. 18 καί 21. 
beazley, 64), τοΰ Αΐαντος είς τόν αμφορέα τής Φι
λαδέλφειας MS 3442, τοΰ πίνακος τοΰ Βερολίνου te

chnau, πίν. 19 1) κλπ.
3 Πρβ. άμφ. τοΰ Βερολίνου 1720 (Ηρακλής, Ίό-

λαος), Λονδίνου Β210 (Άχιλλεΰς, Πενθεσίλεια, Οίνο- 
πΐων), Βατικανοΰ (Άχιλλεΰς, Κάστωρ, Πολυδεύκης), 
Boulogne (Αίας), Φιλαδέλφειας (Αίας), Faina 78 (=

technau, πίν. 12b: ό καθήμενος Ζευς).
4 Είς τόν 'Ερμήν π.χ. τοΰ άμφορέιος Faina 187 (= 

technau, άρ. 3, πίν. 10 b) καί είς τήν ΓΙενθεσίλειαν 
τοΰ άμφορέως τοΰ Λονδίνου Β 209 αί επιγονατίδες 
δηλοΰνται διά τοΰ σχεδιάσματος, δπερ συνειθίζεται 
πρός δήλωσιν τοΰ άγκώνος.

5 Πρβ. αμφορέα Βερολίνου 1720 (τοΰ Ήρακλέους καί 
Ίολάου πρός τό τοΰ ηνιόχου καί τοΰ ιπποκόμου δε
ξιά), κύλικα Μονάχου 2044 (τοΰ Διονύσου πρός τό τοΰ 
αΰτοΰ ιπποκόμου), αμφορέα Faina 78=technau, πίν. 
12b (τοΰ Διός πρός τό τοΰ ιπποκόμου αριστερά ώς καί 
τοΰ ηνιόχου), αμφορέα Ν. Ύόρκης (τοΰ κιθαρωδοΰ 
πρός τό τοΰ ιπποκόμου αριστερά), πίνακα Βερολίνου 
= technau, πίν. 19 b (τής έκεϊ μορφής πρός τό τοΰ 
αΰτοΰ ιπποκόμου).
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να! ομοιότητες μάς φέρουν προς εκείνο; Νομίζω ότι όσονδήποτε μέγας κα'ι άν 
είναι εις καλλιτέχνης δεν είναι δυνατόν τά καλλιτεχνικά προϊόντα του να δια- 
κρίνωνται πάντοτε υπό τής ιδίας δυνάμεως ώς προς την έ'μπνευσιν και την 
έκτέλεσίν των. "Οπως εις έκαστον δημιουργόν, επιδρούν και έπι τοΰ καλλιτέ
χνου διάφοροι παράγοντες, έπηρεάζοντες τό καλλιτεχνικόν αύτοϋ αισθητήριον και 
καθορίζοντες οΰτω τον βαθμόν και την δΰναμιν τής άποδοτικότητός του. Πρέπει 
δ3 ωσαύτως νά παρατηρήσωμεν ότι πολλά εκ των άποδιδομένων ήδη εις τον 
όνομαστόν καλλιτέχνην άγγείων, συγκρινόμενα προς τό εκ Φαρσάλων εύρημα 
ϊστανται εις χαμηλότερον καλλιτεχνικόν επίπεδον ή όσον τό τελευταΐον τούτο. 
Διά τούς ανωτέρω λόγους θά προετίμων παρά τινας δισταγμούς μου νά προσ
θέσω εις τον κατάλογον τών έργων τοΰ Έξηκίου κα'ι τον παρόντα κρατήρα. 
’Αλλά και εις ήν περίπτωσιν άποδειχθή ότι τό νέον άγγεΐον αποκλείεται νά 
είναι ιδιόχειρον τοΰ καλλιτέχνου έ'ργον, ουδόλως όμως θά ήδύνατο έν τή περι- 
πτοόσει ταύτη νά άμφισβητηθή ότι έξήλθε τοΰτο από τό έργαστήριον εκείνου 
υπό εμπείρου τίνος και ίκανοΰ μαθητου κατασκευασθέν καί υπό την άμεσον 

ιν τοΰ διδασκάλου1. ’Αλλά δεν θά έπρεπε τότε ή παραγωγή τοΰ τόσον 
ίκανοΰ τούτου μαθητοΰ νά έπεκτείνηται καί πέραν τοΰ προκειμένου αγγείου καί 
δεν θά ήτο ίσως λογικόν νά άναζητηθή αΰτη εντός τοΰ άπαρτισθέντος ήδη κα
ταλόγου τών έργων τοΰ Έξηκίου; Προβλήματα, τά όποια γεννώνται είς ήν 
περίπτωσιν άρνηθώμεν από τοΰ εκ Φαρσάλων κρατήρος την ιδιόχειρον σφραγίδα 
τής προσωπικότητος τοΰ Έξηκίου καί τών οποίων ή λύσις άφίεται είς τούς 
έμπειροτέρους μελετητάς τού έργου τοΰ όνομαστοΰ τούτου καλλιτέχνου.

% *

Κατόπιν τών όσων διετυπώθησαν ανωτέρω ώς προς τήν καταγωγήν τοΰ 
αγγείου δεν είναι δύσκολος ό καθορισμός καί τής χρονολογίας τούτου.

Ό κρατήρ τής ’Αγοράς χρονολογείται περί τό 5202. ’Από άπόψεως σχίσ
ματος ό κρατήρ τών Φαρσάλων παρουσιάζει έξέλιξίν τινα έν σχέσει προς εκεί
νον, διότι έν άντιθέσει προς τάς βαρείας άναλογίας αύτοΰ ό έκ Φαρσάλων πα
ρουσιάζεται κομψότερος καί ραδινώτερος, άν καί αί λαβαί είς αυτόν είναι βα- 
ρύτεραι καί περισσότερον πρωτόγονοι.

Άλλ’ ή αναλογία τοΰ ύψους τοΰ τελευταίου ευρήματος προς την διάμε
τρον τοΰ στομίου έχει τι τό πρωτότυπον ένταΰθσ/ διότι ένω είς τό άγγεΐον 
τής ’Αγοράς τό άνοιγμα τοΰ στομίου είναι αίσθητώς μεγαλύτερον τοΰ ύψους,

1 Είχον πλέον τελειώσει τήν ερευνάν καί τήν σύν- 
θεσιν τής εργασίας μου, δτε άπέστειλα είς τον Καθη
γητήν κ. Beazley φωτογραφίας τοΰ αγγείου, έκφράζων 
συγχρόνως είς αυτόν τά συμπεράσματα καί τούς εν
δοιασμούς μου. 'Ο κ. Beazley συνεφώνησε μέ τάς 
απόψεις μου, γράψας μοι επί λεξει τά κάτωθι: «The 
calyx-krater from Pharsalos is evidently very 
close to Exekias and in especial to the calyx-kra

ter from the North Slope. Like you, I cannot be 
sure that it is from the painter’s own hand; if 
not, a careful copy of Exekian design by an able 
companion. I should like to be more definite than 
this, but the question seems to me defficult».

2 BUSCHOR, έ.ά., 123’ περισσότερον συγκεκριμένος 

ό neutsch, έ.ά. 67: «όχι πρό τοΰ 520».
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το ίδιον δέ φαινόμενον παρατηρεΐται έπειτα εις τον κατά μίαν δεκαετίαν 
νεώτερον κρατήρα τοϋ Εύψρονίου και εις τούς όμοιους τοϋ ιδιαιτέρως εύνοή- 
σαντος τό σχήμα Κλεοφράδους, μόνην έξαίρεσιν αποτελεί μέχρι σήμερον το άγ- 
γεΐον των Φαρσάλων διά τής υπερβολικής άνυι|κυσεως τοϋ κατακορύφου άξονος 
εν σχέσει προς το άνοιγμα τοϋ στομίου. Τό πράγμα όμως δεν είναι ανεξήγηταν.

Έλέχθη ότι τό σχήμα τοϋ αγγείου είναι τοϋ Έξηκίου έπινόησις. Είναι 
λοιπόν φυσικόν μετά την πρώτην απόπειραν, την οποίαν αντιπροσωπεύει ό κρα
τήρ τής ’Αγοράς, νά έπηκολούθησεν έπειτα ή άναζήτησις των καλλιτέρων ανα
λογιών τοϋ σχήματος υπό τοϋ πρώτου έμπνευσθέντος αυτό Έξηκίου. Τον δεύ
τερον σταθμόν εν τή αναζητήσει ταύτη αποτελεί δ κρατήρ τής Φαρσάλου. Δεν 
είναι όμως αδύνατον τά συμβαίνη καί τό αντίθετον: νά προηγήται ό φαρσάλιος 
καί νά άκολουθή ό αθηναϊκός κρατήρ. Τό τελευταΐον θά συνεβιβάζετο βεβαίως 
περισσότερον προς την ιδιορρυθμίαν τοϋ αγγείου μας από άπόψεως των αναλο
γιών αυτού, άλλ ή εξαιρετική πνοή, δι ής διακρίνεται τό έργον τοϋ καλλιτέχνου 
εις τό άγγείον των Αθηνών, αποκλείει — νομίζω — την περίπτωσιν ταύτην : ό 
κρατήρ τών Φαρσάλων, καί εις ήν περίπτωσιν τυγχάνει ιδιόχειρον έργον τοϋ όνο- 
μαστοϋ καλλιτέχνου, μόνον όις απλή έπανάληψις εκείνου δύναται νά χαρακτηρισθή.

"Οπως καί αν έχη τό πράγμα, ή χρονική διαφορά μεταξύ τών δύο κρατή
ρων δεν δύναται νά είναι μεγάλη ώς εκ τών πολλαπλών αυτών ομοιοτήτων άπο- 
δεικνύεται. Έάν δέ εις τον κρατήρα τής ’Αγοράς έδόθη ή χρονολογία τοϋ 520, 
ή τοποθέτησις τοϋ αγγείου μας πέριξ τής χρονολογίας ταύτης καί μάλλον ολίγον 
μετ αυτήν θά είναι ή άσφαλεστέρα.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΒΕΡΔΕΛΗΣ
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