
ΑΡΧΑΪΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

1. ΧΑΛΚΙΝΟΝ ΑΓΑΛΜΑΤΙΟΝ ΕΚ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Εις τά «Έργα και Ημέρας» τοΰ 'Ησιόδου άναφέρεται εν καϊ μόνον καλλι
τεχνικόν δημιούργημα, ώς τό κύριον «άγαλμα» έν μέσω ενός κόσμου συνδεδεμένου 
στενώς με την άνακύκλισιν των εποχών τοΰ έτους, μέ τούς ανέμους, με τούς αστε
ρισμούς, μέ την προσήλωσιν εις την γην — την «χθόνα δίαν»—, μέ τον αγώνα 
τοΰ αγρότου. Είναι ό «ώτόεις» τρίπους, τον όποιον έλαβεν ώς βραβεΐον ό ποιη
τής, όταν ένίκησεν εις την Χαλκίδα μέ τον ύμνον του κατά τά άθλα, ατινα έθε
σαν προς τιμήν τοΰ Άμφιδάμαντος οί υιοί τοΰ «μεγαλήτορος» (650 κέ.).

’Ήδη από τής γεωμετρικής εποχής εις πάσαν αγωνιστικήν έκδήλωσιν, εις τά 
επιτύμβια άθλα καί τάς μεγάλας πανηγύρεις ήτο ό τρίπους τό κύριον άθλον των 
νικητών. Έχρησίμευεν ακόμη προ τής διαδύσεως τών νομισμάτων, όος ανταλλα
κτικόν μέσον, ώς πολύτιμον δώρον φιλοξενίας, τον συναντώμεν δέ κατά τούς αρ
χαϊκούς κυρίως χρόνους, ώς τό συχνότερον ανάθημα εις τούς θεούς1.

ΙΤρός τούς παλαιούς τούτους τρίποδας, τών οποίων υπόλοιπα μόνον εύρέθη- 
σαν εις τά αρχαία ιερά, έστράφη ενωρίς ή προσοχή τών ερευνητών. Διότι δέν 
είναι μόνον τά εκφραστικότερα έργα τής εποχής των, αλλά, μέ τάς μορφάς αν
θρώπων ή ίππων τάς στηριζούσας τάς λαβάς, τά ώτά των, ή βαινούσας επ’ αυ
τών, προσφέρουν τά πρώτα αξιόλογα δείγματα τής γεωμετρικής καί ύστερογεωμε- 
τρικής πλαστικής 1 2.

Έκ τριπόδων τής γεωμετρικής εποχής — πριν ακόμη κυριάρχηση ό νεώτερος 
τύπος τοΰ λέβητος τοΰ φέροντος κεφαλάς γρυπών, λεόντων ή καί βοών, κατ’ άρ- 
χάς σφυρηλάτων, άργότερον καί χυτών, ή προτομάς συνήθως πτερωτών δαι
μόνων 3 — έχομεν εξαίρετα χάλκινα άγαλμάτια ανδρικών μορφών, τά όποια 
έβαινον επί τών κυκλικών λαβών μεγάλων τριπόδων ή, συγκρατοΰντα ταύτας, 
έπάτουν επί τής περιφερείας τοΰ λέβητος. Ό τελευταίος ούτος τύπος είναι γνω-

1 reisch, Griechische Weihgeschenke 62 κέ. 

schwendemann, Der Dreifuss, Jdl 36, 1921, 152 κέ. 

syevia benton, BSA 35, 1934-5, 114-5. kunze, 

Meisterwerke der Kunst; Olympia 5 κέ. matz, Gesch. 
gr. Kunst 87 εξ. lamb, Greek roman br. 44 κέ. Riis, 
Acta Arch. 10, 1939, 1 κέ. guii.t.on, Tes trepieds 
du Ptoion.

2 Περί τών μορφών τριπόδων: FURTw ANGLER, Olym

pia, Ergebnisse IV, σ. 116 κέ. S. benton, έ. ά. 62 κέ., 97 
κέ. BSA 70, 1950, 16 έξ. kunze, !.«. καί IV Olympia 
Bericht 115 κέ. hampe καί janTzen, Jdl 52, 1937, 
65 κέ. wedeking, Anfange gr. Plastik 21.

3 Περί τών όποιων kunze, Kret. Bronzereliefs 267 
κέ. (εκεί σ. 270, σημ. 7 η παλαιοτέρα βιβλιογραφία)· 
Πρβ. Meisterwerke der Kunst, Olympia 5 κέξ. matz, 

Gr. Kunst 152 κέ. Πρβ. II Olympia Ber. 106 κέ. (kunze).
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Είκ. 1. Είκ. 2.

αετώματος της Κέρκυρας, το έχαρακτήρισεν ώς Περσέα στρέφοντα την κεφαλήν 
ϊνα αποφυγή την ένατένισιν τής Μεδούσης. Τό γνωστόν δμως παράλληλον τής 
μορφής τοΰ εξ Ολυμπίας τρίποδος ήτο ήδη εν θετικόν επιχείρημα κατά τής ύπο- 
θέσεως ταύτης4. Την οριστικήν ενταξιν τοΰ «ΓΙερσέως» μεταξύ των στηριγμάτων 
λαβών τριπόδων τήν δίδει ή άνεΰρεσις μεταξύ τοΰ πλήθους πήλινων θραυσμάτων 
— άτινα εΐχον άποτεθή υπό των παλαιών άνασκαφέων υπό τό δάπεδον τοΰ Μου-

1 Olympia Ergebn. IV πίν. 31c. lamb, I. a. 45 είκ. 
5a. I.. curTius, Klassische Kunst 76, είκ. 74 A - B. 
Ή φαηογραορία τής είκ. 3, όπως καί αΐ αλλαι τοΰ πα
ρόντος άρθρου έφιλοτεχνήθησαν υπό τοΰ κ. Γεωργίου 
Τσίμα.

2 IV Olympia Ber. 121 κέ. Antike und Abendland

II 95 κέ. (kunze). maTz, έ. ά. 161 κέ.
3 Bronzes de l’Acr. άρ. 50 (άρ. εΰρ. Μουσ. 6628).
4 AM 60/61, 1935 - 36, 285 πίν. 97 (ηαμρε). Εναν

τίον τής γνώμης ταύτης RODENWALDT, Korkyra II, 
136. kunze, Olympische Forschungen II, 136, σημ. 4 
καί IV Olvmp. Ber. 118 σημ. 2.

στός εκ τής συμπληρώσεως τοΰ γεωμετρικού τρίποδος τής ’Ολυμπίας, τήν όφειλο- 
μένην εις τον Furtwangler (είκ. 1-2) λ Ή μικρά γυμνή ανδρική μορφή, ή στρέ- 
φουσα τήν κεφαλήν προς τον θεατήν, εμφανίζεται υπηρετική τοΰ τρίποδος, χω
ρίς έντόνως διαγραφομένην ύπόστασιν. Ένεκα τής φανεράς συγγένειας της προς 
ώρισμένα άγαλμάτια, θεωρηθέντα ώς εγχωρίου κατασκευής προς έξυπηρέτησιν τών 
αναγκών τής "Αλτεως1 2, ύποχρεοΰμεθα νά τήν κατατάξωμεν μεταξύ τούτων, ώς 
επαρχιακόν μάλλον δημιούργημα.

Στηριζόμενος εις τήν όμοίαν στροφήν κεφαλής,' άλλα καί τής κινήσεως τών 
βραχιόνων, είχεν έκλάβει ό De Ridder ώς συνο
δευτικόν τής λαβής τρίποδος τό άνω σώμα χάλ
κινου άγαλματίου εκ τής Άκροπόλεως (είκ. 3)3.
Άργότερον ό Hampe, θέλων νά σύνδεση καί 
τό εργον τούτο προς τήν νέαν ερμηνείαν του τοΰ
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σείου τής Άκροπόλεως— τμήματος τού κάτω σώματός του μέχρι και των γονάτων. 
Ή άρμογή μετά τοϋ κορμού ΰπήρξεν ακριβής, μή έπιδεχομένη συζήτησιν, όπως 
ούτε ό προορισμός τής μορφής (πίνακες 1-2 και είκ. 8). Ή εντελώς επίπεδος 
παράστασις των μηρών, ή στενότης των, άφ’ ετέρου ή προσκόλλησίς των, άνευ 
μεσολαβοϋντος μεταξύ των κενού, πείθουν ότι ή μορφή δεν είναι αυτοτελής, αλλά 
τμήμα λαβής τρίποδος.

Εκπληκτικόν είναι, άν συγκριθή με την 
εξ ’Ολυμπίας μορφήν, τό μήκος τών μηρών:
0,10 μ. από τής όσφύος μέχρι τών γονάτων, 
ακριβώς όσον είναι τό μήκος τού άνω σώμα
τος μετά τής κεφαλής. ’Αντί νά επιτυχή 6 
τεχνίτης μήκυνσιν τής μορφής μέ μακρόστενον

Είκ. 3. Είκ. 4.

λαιμόν, όπως έ'γινεν εις τον βοιωτικόν ’Απόλλωνα τού Μαντίκλου1, προετίμησε 
νά περιορίση εις τά κάτω άκρα την παράστασιν τού ΰπερφυσικώς υψηλού. Τούτο

1 Mon. Piot 2, 1895, 137 πίν. 12 (Frohner). γ,αμβ, 

ε.α. πίν. 20c. picard, Sc. ant. I, 136 είκ. 35. pfeif, 

Apollon πίν. 2. grace, Archaic Sculpt, in Boetia 49 
κέ., είκ. 65. wedeking, έ. ά. 49 κέ. είκ. 18. Ε. cur-

Tius, Klass. Kunst 97, είκ. 108. schuchhardT, Gr. 
Kunst 78 είκ. 56. ΜΑΤΖ, ε.ά. πίν. 66, σελ. 157. RICH

TER, Kouroi 41 πίν. III. ham ANN, Gr. Kunst. είκ. 47.
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είναι περισσότερον έκδηλον εις την σχεδιαστικήν συμπλήρωσιν τής μορφής υπό τοΰ 
κ. Ά. Κοντοπούλου (είκ. 4).

Τά σώματα δύο άλλων μορφών, έκ τής άνασκαφής τής Άκροπόλεως (εικ. 
5-6) έχουν τόσην ομοιότητα προς τον «Περσέα», ώστε επιτρέπεται τό συμπέρα
σμα ότι είναι αί αντίστοιχοι έκ τοΰ ίδιου τρίποδος, έλλειπούσης μόνον τής τέ
ταρτης μορφής1. Ή κατά προσέγγισιν άναπαράστασις τής όλης λαβής, όφειλομένη 
καί αυτή εις τον κ. Ά. Ινοντόπουλον (πίναξ 3), έ'γινεν επί τή βάσει τοΰ τύπου 
λαβής έκ τής ’Ολυμπίας 2. Προς την λυγερότητα έν τούτοις τοΰ «Περσέως» θά 
συνεβιβάζετο ίσως καλύτερον τύπος λαβής στενωτέρας, ως ή άποσπασματικώς σω-

Είκ. 5.

θεΐσα έκ τής Άκροπόλεως (είκ. 7, κατά 
0.09 μ. Ή έξωτερική διάμετρος τής υπό 
μαντικώς μεγαλυτέρα, θά άνήρχετο εις 0. 
κ. Κοντοπούλου.

1 Άρ. εύρ. 6777. de ridder, Br. Acr. είκ. 209. To 
ελαφρώς μεγαλύτερον πάχος τών σκελών των οφείλεται 
εις τήν καλυτέραν διατήρησιν' ή διάβρωσις τοΰ σώμα
τος τοΰ «Περσέως» θά έγινεν ιδίως κατά τάς τελευταίας 
δεκαετίας. Τό άλλοτε θεωρηθέν ώς αντίστοιχόν του 
άνω σώμα κερασφόρου μορφής (DE ridder, Br. Acr. 
άρ. 51, είκ. 2), ήτις «είναι δύσκολον νά έδήλου διά 
τούς "Ελληνας τών περί τό 700 π.Χ. χρόνων άλλο δαι
μονικόν δν πλήν τοΰ Μινώταυρου, τοΰ μύθου τοΰ Θη
σέως» (kunze, IV Olympia Ber. 118 σημ. 2) αποκλεί
εται, λόγω τής όμοιας κατευθύνσεως, νά είναι ή έναντι 
τοΰ «Περσέως» μορφή τής λαβής, ούτε ύποχρεούμεθα νά 
τήν παραδεχθώμεν ώς άνήκουσαν εις τήν άλλην λαβήν τοΰ

Είκ 6·

σχέδιον Άλ. Κοντοπούλου) μέ διάμετρον 
τοΰ «Περσέως» κρατουμένης λαβής, ση- 
55 μ. περίπου κατά τον υπολογισμόν τοΰ

ίδιου τρίποδος. Ύπήρχον επί τής Άκροπόλεως αρκετοί 
άλλοι τοΰ ίδιου τύπου, άστε νά είναι δυνατή ή προέ- 
λευσις τοΰ «Μινωταύρου, έξ ενός τούτων. Μήπως ό Μι
νώταυρος τοΰ Λούβρου, έκ τής συλλογής Campana 
(curtius, Klass. Kunst 76, είκ. 74c. neugebauer, 

Bronzestatuetten είκ. 16. Encyclopedic photogr. Ill, 
78c, «provient vraisemblablement d’ltalie», BENTON 

BSA 35 σ. 85,5) προέρχεται επίσης έκ τής Άκροπό
λεως, όπως καί τό άγαλμάτιον Κενταύρου τοΰ Cabinet 
des Medailles (babelon - blanchet 219, άριθ. 514. 
lamb, Br. πίν. 39a).

2 Olympia, Ergebn. IV πίν. 34c. benton, έ. ά. πίν. 
19,2. kunze, έ.ά. πίν. 37.
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”Ας έπανέλθωμεν δμως εις την άνασυσταθεΐσαν πωγωνοφόρον μορφήν. Ή 
ράχις με ιήν βαθεΐαν αύλακα (πίναξ 2, 3) κατέρχεται προς την στενήν όσφΰν, 
την οποίαν διαδέχονται οί ελαφρώς μόνον διαγραφόμενοι γλουτοί. Όλον τό άνω 
σώμα είναι άθροισμά επιπέδων κατανεμημένων εις έκάστην όψιν τού αγάλματος, 
κυβικόν, χωρίς πλαστικήν έξαρσιν ή καμπύλας, με μικράν έξαίρεσιν κατά τούς 
γλουτούς καί τούς μηρούς, τούς τελευταίους μόνον εις τήν έμπροσθίαν όψιν των. 
Λείπουν σχεδόν εντελώς αί μεταβάσεις, ή οργανική σύνδεσις τών διαφόρων μελών 
τού σώματος. Μία ενιαία μορφή ύψοΰται άσταίίής καί «φυτική», άνευ χωρισμού 
τού βαστάζοντος άπό το άνω τμήμα τού σώματος, μετέχουσα τού άνθρώπου καί 
τού άναρριχητικοΰ. Ούδέν χάραγμα ποικίλλει τήν κόμην, ήτις περιβάλλει τήν κε-

φαλήν, καμπύλη όπισθεν, τέμνουσα άνω οριζοντίους τό στενώτατον μέτωπον, υπο
χωρούσα όμως εις τα πλάγια τόσον, ώστε να ύποδηλούται μόνον υπό τών πλαι- 
σιουσών τό πρόσωπον καθέτων, αιτινες, εκ τού πλαγίου όρώμεναι, φαίνονται 
λοξαί (πίναξ 2, 1. 3).

Επί τού προσώπου διαγράφονται καθαρώς τα έντονα χαρακτηριστικά, ή πα- 
χεΐα ρίς, ό αιχμηρός πώγων, τον όποιον, κατά τήν συνήθειαν τής εποχής, δεν 
συνοδεύει ό μύσταξ, προ πάντων οί έξέχοντες οφθαλμοί (είκ. 8). Έπί τού καλύτερον 
σωθέντος διακρίνεται ή οπή ή δηλούσα τήν κόρην. Αί μεταξύ οφθαλμών καί όφρύων 
αυλακώσεις είναι ύποβοηθητικαί τής δυνάμεως τού βλέμματος, τό όποιον γίνεται 
έντονώτερον ένεκα τής πλαισιώσεως τού προσώπου υπό τής καλυπτούσης τα 
ώτα κόμης.

Τήν άναπαράστασιν τής κινήσεως τού πωγονοφόρου ευκολύνει ή θέσις τών 
βραχιόνων, ή άκολουθούσα τήν κίνησιν τού σώματος. Ένώ τούτο κατευθύνεται 
προς τήν λαβήν, τήν όποιαν συνεκράτουν αί χεΐρες, ή κεφαλή, στρεφομένη με 
ελιγμόν θαυματοποιού, άτενίζει τον θεατήν δΤ οφθαλμών πλήρων δαιμονικής ένερ- 
γείας, άντιστοίχου προς τήν υπό τού άσυνήθους μήκους τού σώματος προκαλου- 
μένην έντύπωσιν τού υπερφυσικού.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:43 EEST - 54.226.8.97



142 AE 1952Σέμνης Παπαοπυρίδη - Καρβύζου

Ή υπερβολική αΰτη μήκυνσις των σκελών δεν ερμηνεύεται μόνον έκ τοϋ 
έπικρατήσαντος από τής ύστερογεωμετρικής εποχής νέου ιδανικού διά το ανθρώ
πινον σώμα, ούτε υπαγορεύεται μέχρι τοιούτου σημείου υπό τής λειτουργίας τής

μορφής παρά την λαβήν τού τρίποδος. Είναι ύπέρ- 
βασις τού υπό τών δύο τούτων παραγόντων έπιβαλ- 
λομένου νέου ιδανικού διά τό ανθρώπινον σώμα, φθά- 
νουσα τόσον τον βαθμόν τού τερατώδους, ώστε νά 
δίδη τήν έντύπωσιν ότι κρύιπτεται ύπ’ αύτήν ιδιαι
τέρα τις έννοια. ’Αλλά καί τών οφθαλμών ή έξοχή 
καί ή έντασις (είκ. 8) δεν έ'χουν άλλα παράλληλα ή 
δύο γνωστά χάλκινα άγάλματα έκ τής ’Ακροπόλεως, 
προερχόμενα έκ λαβής μεγάλου αναθηματικού τρίπο
δος. ”Αν καί επανειλημμένος άπεικονισθέντα δεν έχουν 
έν τούτοις έπαρκώς συνδεθή μεταξύ των1. Εις τάς 
πλαγίας όψεις των, κατά παλαιάς φωτογραφίας τού 
Η. Wagner (πίν. 4), είναι φανερωτέρα ή αντιστοι
χία, αλλά καί ή λειτουργία των, ιδίως τού σώζον- 
τος τούς βραχίονας. Ινρίνοντες έκ τής υπό τών τε
λευταίων ύποβαλλομένης διαμέτρου τής λαβής ύπο- 
χρεούμεθα νά φαντασθώμεν τον τρίποδα, έκ τού 
οποίου προέρχονται, ΰπερβολικώς ογκώδη, όχι όμως 
καί τον μέγιστον τών άνατεθέντων εις τήν ’Αθήναν. 
Πτωχόν υπόλοιπον τρίποδος σχεδόν έκπληκτικών δι
αστάσεων αποτελούν δύο ζεύγη ποδών μετά τής πλίν
θου (είκ. 9)2. Ενδεικτικόν τού πάχους τού λέβητος, 

όστις θά ύπήρξεν εν τών πολυτιμοτέρων αναθημάτων τής έποχής του, είναι τό 
μήκος τών δύο πλίνθων 0,105-0,115. Ή πλαγία τοποθέτησις τών πλίνθων επί τού

Είκ. 9.

χείλους τού λέβητος, άπαντώσα καί έπί τών έξ ’Ολυμπίας τριπόδων8, σχεδόν

1 de ridder, Br. Acr. άρ. 698 - 99, είκ.. 215 - 6. 

ι,αμε, Br. πίν. 20β. ΚϋΝΖΕ, έ.ά. 160 είκ. 97. Schefoed, 

Griech. Plastik είκ. 7. ματζ, Gr. Kunst 157, πίν. 63. 
Τής τρίτης μορφής τοΰ ίδιου τρίποδος έσώθη μόνον 
μέρος τοϋ σώματος: άρ. ευρετ. 6621, de ridder, άρ.

700, είκ. 217.
2 de ridder, άρ. 580 είκ. 189. (Άρ. εύρ. Μουσ. 

6734 - 5).
3 kunze, έ.ά. 116 είκ. 93 - 94.
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αποκλείει προέλευσιν έξ Αττικού εργαστηρίου, τοΰτο δέ ένισχύεται έκ τής εύ- 
ρεθείσης εσχάτως εις ’Ολυμπίαν μορφής έκ λαβής τρίποδος, διαστάσεων καί επο
χής—αρχών τοϋ Του αίώνος — των οποίων δεν θά διέφερεν ή εικαζόμενη έκ των 
ποδών τής είκ. 9 μορφή. Είναι δυνατόν έίρα καί τής τελευταίας ή πελοποννη- 
σιακή προέλευσις να θεωρηθή ως ασφαλής. Ή πλίνθος τοϋ Ψευδοπερσέως θά 
ήτο όριζοντία, όμοια προς πλίνθον εύρεθεΐσαν τελευταίως μεταξύ των θραυσμάτων 
τής Άκροπόλεως (είκ. 10).Άν καί οί πόδες προδίδουν έποχήν σύγχρονον προς τον 
πρώτον, αποκλείεται, ένεκα τοϋ μικρού μήκους της, νά άνήκη εις τούτον. Τό σχήμα 
τής πλίνθου, προϋποθέτον διαφορετικήν τοποθέτησιν έπί τού χείλους τοϋ λέβητος, 
αποτελεί εν τών χαρακτηριστικών τών διακρινόντων τάς μορφάς άττικών_ λεβήτων 
από τών πελοποννησιακών έργαστηρίων.

Συγκρινόμεναι αί δύο μορφαί τοϋ έκ 
τής Άκροπόλεως τρίποδος προς τον Ψευ- 
δοπερσέα έχουν μεγαλυτέραν άνάπτυξιν είς 
πλάτος’ αί άναλογίαι των είναι λογικώ- 
τεραι, πλήν τής κεφαλής καί τών ύπερμε
γεθών χειρών, τών έκ τής λειτουργίας των

Είκ. 11.Είκ. 10.

επιβαλλόμενων. Το σώμα δεν έχει καταμερισθή κυβικώς εις τέσσαρας όψεις, 
άλλ’ είναι διαμορφωμένον πλαστικώτερον. Αντί τής ρευστής γραμμής, τής καθο- 
ριζούσης τό στενόν σώμα τοϋ Ψευδοπερσέως, τον λόγον έχο ν έδώ οί όργανι- 
κώς έκφυόμενοι όγκοι, ή λογικωτέρα σύνταξις τοϋ σώματος. Τά πλαστικώς δηλω- 
θέντα οστά τού λαιμού (είκ. 11), περιορίζοντα τό πρύσωπον προς τά κάτω, προ- 
καλοΰν άπομόνωσιν, ήτις έντείνει περισσότερον την μαγικήν δύναμίν του.Έκ τής 
όσφύος διαγράφονται έντονώτερον οί γλουτοί, ένώ οί παχεΐς μηροί, όλιγώτερον 
έπίπεδοι ή οί τοϋ «Περσέως», άνοιγόμενοι κάτω, αποτελούν στιβαρύν βάθρον διά 
τό άνω τμήμα τοϋ σώματος.

’Άλλην σημαντικήν διαφοράν αποτελεί ή κατεύθυνσις τής κεφαλής, ήτις ακο
λουθεί τήν φοράν τοϋ σώματος, χωρίς τήν στροφήν τοϋ έξ ’Ολυμπίας νέου, όπως 
καί τοϋ Ψευδοπερσέως. Άς σημειωθή ότι καί οί δύο έκ τής Άκροπόλεως νέοι 
είναι αγένειοι, παρουσιαζόμενοι οΰτω ήμερώτεροι ή ό σφηνοπώγων Ψευδοπερσεύς. 
Διά τής έγκαταλείψεως τής στροφής τής κεφαλής χάνουν ασφαλώς αί μορφαί
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μέρος τής άμεσου έπενεργείας των έπι χοϋ θεατού, ήτις εν μέρει μόνον άναπλη- 
ροΰται υπό τής μεγάλης κεφαλής, των σαρκωδών ώτων, τής παχείας ρινός- ή προς 
τά έξω άνάπτυξις ταΰτης, όπως και τοΰ μετώπου, δεν είναι άσχετος προς την 
συναίσθησιν ότι έπεβάλλετο να τονισθή ή μόνη αμέσως ορατή πλαγία όψις τής 
κεφαλής (πίναξ. 4). 'Η διαφορετική αυτή στροφή της έχει καί ούσιαστικωτέραν ση
μασίαν, ώς δηλοΰσα τήν αρχήν ποιας τίνος ανεξαρτησίας των μορφών από τοΰ 
σκεύους τό όποιον υπηρετούν. Πράγματι τά δύο ταϋτα άγαλμάτια θά έξελαμβά- 
νοντο ώς άνεξάρτητα αν δεν είχον διατηρηθή αί χεΐρες, αί μαρτυροϋσαι τήν σύν- 
δεσιν προς τάς λαβάς τριπόδων, ενώ άντιθέτως 6 Ψευδοπερσεύς μή έ'χων ιδίαν 
ύπόστασιν, μή ίστάμενος πράγματι επί τών ποδών του, δεν είναι νοητός άνευ 
τού ?ιέβητος εις τον όποιον είναι προσκεκολλημένος. Ό διά τής χειραφετήσεως 
τής μορφής άπό τού τρίποδος άνοιγόμενος οΰτω δρόμος προς τήν άνάπτυξιν τοΰ 
αυθυποστάτου άγάλματος έμελλε νά γίνη ή θριαμβική οδός τής χαλκοπλαστικής 
τοΰ 6ου αίώνος.

Έπί τών δύο άγαλματίων τής Άκροπόλεως ή υπεράνθρωπος δύναμις είναι 
κυρίως συγκεντρωμένη έπί τών οφθαλμών, άποτελουμένων έκ τοΰ εξωτερικού, σχε
δόν στρογγύλου περιγράμματος, καθώς καί εξ εσωτερικής σφαίρας περιλαμβανού- 
σης τήν κόρην. 'Η έπί τών άμυγδαλωτών οφθαλμών τοΰ Ψευδοπερσέως πίπτουσα 
σκιά (είκ. 8) άναδεικνύει τό βλέμμα περισσότερον βαθύ, μυστηριακόν καί παγερόν.

Είναι διδακτική ή σύγκρισις προς τό σύγχρονον άγαλμάτιον ηνιόχου έξ ’Ολυμ
πίας, εύστόχως θεωρηθέν ώς ’Αττικόν υπό τοΰ Kunze ή ή προς τον ύστερογεω- 
μετρικόν πολεμιστήν έκ τής Άκροπόλεως1 2, ΐνα καταδειχθή ότι ή έξαρσις τών 
οφθαλμών έπί τοΰ ζεύγους τής Άκροπόλεως δεν έκφράζει άπλώς ώρισμένον ρυ
θμόν άλλ’ είναι, όπως καί έπί τοΰ Ψευδοπερσέως, δηλωτική δαιμονικής δυνάμεως. 
Τό γεγονός ότι αί μορφαί αΰται συνεκράτουν τά ώτα τριπόδων περιορίζει τήν 
έννοιαν καί τήν περιοχήν τής δράσεώς των, ήτις δεν δύναται νά είναι άσχετος 
προς τήν κατασκευήν τοΰ σκεύους. Ή στάσις των άφ’ ετέρου ύποβάλ?ιει τήν εικα
σίαν ότι δεν στηρίζουν μόνον τάς λαβάς, άλλά, στενώς συνδεδεμέναι μετ’ αυτών, 
μεταφέρουν τον υπερμεγέθη τρίποδα έκ τοΰ έργαστηρίου όπου κατεσκευάσθη. Εί
ναι άρα δαίμονες σιδηρουργοί, χαλκεΐς, οϊτινες, έκπρόσωποι τών θνητών ομοτέχνων 
των, άφιερώνουν εν έξαίρετον τεχνούργημά των εις τήν θεάν.

Τό ιδιαιτέρως καθηλωτικόν, όχι μόνον διά τής στροφής τής κεφαλής, άλλά 
καί διά τοΰ βαθέος βλέμματος, πρόσωπον τοΰ Ψευδοπερσέως έκφράζει καί άλλας 
ιδιότητας, τοΰ μάγου καί γόητος, όστις έχει, διά τοΰ φθονερού άντικρύσματος, 
καί τό πικρόν χάρισμα τής βασκανίας.

Μέχρι καί τής βυζαντινής έποχής ήσαν γνωστοί οί δαίμονες τοΰ χαλκού, εις 
τούς οποίους άποδίδονται αί ιδιότητες αΰται, οί Τελχΐνες. «Πονηροί δαίμονες» ή

1 IV Bericht 127 κέ·, είκ. 99-100, πίν. 47 -48 καί 32,2, πίν. 31. busChor, Plastik der Gr. σ. 11. kippold,

Meisterwerke der Kunst πίν. 18/19. MATz, ε.ά. πίν. 68b. Gr. PI. πίν. 1, 2. MATz, ε.ά. 82, πίν. 30. wedeking,

2 de ridder άρ. 702, είκ. 219. ZERVOS, I/Art en Gr. Anfange gr. PI. 25. schefoed, Gr. Plastik είκ. 6.
64. kunze AM 55 1930 Beil. 44 κέ. hampe, Sagenb. hamann, Gr. Kunst είκ. 45.
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ΠίΝΑΞ 1.

Χάλκινον αγαλμάτων έκ τής ’Λκροπόλεως.
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ΓΙΐΝΑΞ 2.

Χάλκινου άγαλματίου έκ τής Άκροπόλεως αλλαι όψεις.
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«άνθρωποι φθονεροί και βάσκανοι» κατά τον Σουΐδαν, υπήρξαν οί πρώτοι εύρεταί 
τών μετάλλ,ων, τοϋ σιδήρου και τοϋ χαλκού. Οί άλλοι συγγραφείς, εις τούς οποίους 
κυρίως στηρίζεται ή περί Τελχίνων γνώσίς μας, ό Στράβων, ό Διόδωρος, ό Σουητώ- 
νιος τονίζουν ότι οί Τελχΐνες είναι βάσκανοι καί φθονεροί, γόητες καί φαρμακεΐς, 
βάναυσοι καί χειρωνακτικοί: «ΕΙσί δε οϊ καί την άγαλματοποιΐαν καί την τών μετάλ
λων εϋρεσιν εις τούτους διαφέρουσι,ν, αμφιβίους τε γεγονέναι καί παρηλλαγμένους ταΐς 
μορφαΐς λέγουσι . . . πάντας δε γλαυκώπας καί μελανόφρυας καί οξυδερκέστατους . . . 
τιν'ες δε αυτούς παρά το ϋέλγειν ϋελγίνας όνομάζουσιν» (Σ'ΓΡΑΒΩΝ, XIV, 654) λ

Ανήκουν λοιπόν οί Τελχΐνες εις την τάξιν εκείνην τών «πρώτων εύρετών» 
τής πρωίμου αρχαϊκής εποχής, οιτινες, προελληνικοΐ θεοί άρχικώς, έξέπεσον εις 
την ίεραρχικώς κατωτέραν βαθμίδα τών δαιμόνων, νικηθέντες υπό τών θεών τοϋ 
Όλυμπου1 2. Πιθανώς ενεκα τής ιδιαιτέρας σχέσεώς των προς την μεταλλοτεχνίαν, 
ήτις προεκάλει σκοτεινόν πρόσωπον καί έταυτίζετο μέ την μαγείαν, δεν έθεωρήθησαν, 
όπως ό επίσης προολυμπιακός Άρισταΐος, εύεργέται τών ανθρώπων, άλλα ζηλό
τυποι καί κακοποιοί, «ούκ επί καλφ θέλγοντες'"». Σημαντικόν στήριγμα τής ερ
μηνείας μας είναι καί ό χαρακτηρισμός των ώς «όξυδερκεστάτων», όστις προϋπο
θέτει πίστιν εις την βασκαντικήν δύναμιν τού βλέμματός των λ

Την ιδιότητα ταύτην, όπως καί την τοϋ γόητος καί θαυματοποιού, θά ήτο 
αδύνατον να την φαντασθώμεν άποδιδομένην μέ τέχνην άνωτέραν τής τοϋ Τελχΐ- 
νος τής Άκροπόλεως. Διά τής έπιτευχθείσης συμπληρώσεώς του κερδίζομεν την 
πιθανήν ταύτισίν του, όπως καί τών πλείστων όμοιας λειτουργίας μορφών εκ τής 
Ολυμπίας καί τής Άκροπόλεως, μέ τούς Τελχΐνας, διά παραστάσεις τών οποίων 

ούδεμίαν εΐχομεν εως τώρα ένδειξιν. Ό Friedlander καί ό Herter είχον άποφανθή, 
όχι άνευ έγκαρτερήσεως, ότι άπουσίαζον τελείως οί Τελχΐνες μεταξύ τών έ'ργων 
τέχνης, ό πρώτος μάλιστα (έ'.ά. 243) αμφέβαλε καί αν παρεστάθησάν ποτέ υπό 
τών Ελλήνων. Μόνος ό Blinkenberg, παρακινούμενος κυρίως εκ μύθων τών βο
ρείων χωρών, είχεν εικάσει ότι μερικά ειδώλια νάνων εκ τοϋ ναού τής Αινδίας 
παριστοΰν πιθανώς Τελχΐνας3. Χαρακτηριστόν είναι έν τούτοις ότι ό Goethe, 
άγνοήσας τά βόρεια λαϊκά πρότυπα δέν έ'δωσεν εις τούς Τελχΐνας τού Β' Φάουστ 
τήν μορφήν νάνων χαλκουργών, αλλά, κυριαρχημένος υπό τοϋ ελληνικού ιδανι
κού, τούς ώραματίσθη επάνω εις ίπποκάμπους καί θαλασσίους δράκοντας, κρα
τούντας τήν χαλκήν τρίαιναν τοϋ Ποσειδώνος, ήτις ήτο κατασκεύασμά των. Τούς 
θεωρεί μάλιστα κάτι περισσότερον, ώς τούς πρώτους έξανθρωπιστάς τών θεών:

«Wir ersten, wir warens, die Gottergestalt 
Aufstelten in wurdiger Mensehengestalt».

1 roscher ML. είς λ. Telchinen (p. friedlander). 

blinkenberg, Hermes L, 1915, 276 κε. Πληρέστερα 
ή έπισκόπησις τοϋ herter είς RE, Telchinen. Τελευ- 
ταΐον: XP. ΚΑΡΟΥΖΟΥ, Ρόδος 18.

2 "Οπως όρθώς ΰπεστήριξεν ό HERTER, ε.ά. σ. 202,
άντικρούων τήν παλαιόν γνώμην τοϋ blinkenberg, 

ε.ά. 282, όστις τούς ήθελε προελληνικούς κατοίκους

τής Ρόδου.
3 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 941,2 κε. ’Αρισταΐος : Annuario Scuola 

Ital. 24-26, 1950, 37 κε. Hesperia XXIII, 1954, 112
(S. WEINBERG).

4 «Βαοχανής δλοόν γένος» (ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ, Αίτια I fr. 
1,17). herter, ε.ά. 206.

5 Hermes ε.ά. 288. Lindos σ. 36, 561.

*
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Ευτυχώς σώζεται σημαντική αρχαία μαρτυρία σχετίζουσα τούς Τελχΐνας μέ 
τούς τρίποδας. Ό είς το χρονικόν τής Λίνδου άναφερόμενος «κροσσός», τον 
όποιον ανέθεσαν είς την θεάν ώς δεκάτην των έργων των οί ίδιοι οί Τελχίνες, 
ανακαλεί τάς «προκρώσσους» κεφαλάς γρυπών, αΐτινες έκόσμουν χαλκοΰν λέβητα 
άφιερωθέντα είς το Ήραΐον τής Σάμου1. Ή λέξις «κροσσός», κατά τον Blin- 
kenberg ροδιακός τύπος τού «κρωσσός», είναι πιθανώς περιληπτική διά «πρό- 
κρωσσον» τρίποδα, κατασκευασθέντα υπό τών ιδίων τών άφιερωτών, τών χαλκουρ
γών Τελχίνων, είναι δε καλύτερον νοητή ή εντός τού ναού τής Λινδίας διατηρη- 
θεΐσα συσχέτισις αΰτη τρίποδος καί Τελχίνων, άν παραδεχθώ μεν ότι άναφέρεται 
είς λέβητας, επί τών οποίων ϊσταντο οί ίδιοι οί δαίμονες ούτοι1 2.

Προκύπτει όμως το ερώτημα: είς ποιον έργαστήριον έπραγματοποιήθη άρχι- 
κώς ή σύνδεσις τών Τε?\,χίνων μέ τούς τρίποδας; Είς ποιαν καλλιτεχνικήν περιο
χήν άνήκον οί τεχνΐται, οί δώσαντες πλαστικήν μορφήν είς τήν ?αχϊκήν δοξασίαν, ότι 
τά ύπερμέτρως επιβλητικά ταϋτα σκεύη τά μετέφερον μάγοι καί βάσκανοι, όχι αν
θρώπινοι χαλκουργοί; Τό πρόβλημα τούτο, τό όποιον φαίνεται τόσον μάταιον, 
όσον καί πάσα άναζήτησις περί τών πρώτων εύρετών, γίνεται πολυπλοκώτερον έκ 
τού ότι, παρ’ όλας τάς σοβαράς εργασίας, μέγα μέρος τού σχετικού υλικού, ιδίως 
τού εξ ’Ολυμπίας, μένει άδημοσίευτον. Δυνάμεθα εν τούτοις νά θεωρήσωμεν 
ώς πιθανόν ότι ή άνάπτυξις τού τύπου τούτου τών τριπόδων ύπήρξεν άρχικώς 
έργον τών άκμαζόντων Πελοποννησιακών εργαστηρίων χαλκοπλαστικής ιδίως 
τού ’Άργους, τής Κορίνθου, τής Σικυώνος, αφού καί είς τον αρχαϊκόν τύπον 
λέβητος μέ κεφαλάς γρυπών έδωσαν ελληνικήν μορφήν πρώτοι οί Άργεΐοι χαλ
κουργοί 3.

Είς τήν εικασίαν ταύτην έρχεται επίκουρος ή μυθο/ιογική έρευνα ήτις, άρνου- 
μένη πλέον τήν ροδιακήν μονοπώλησιν τών Τελχίνων, επιστρέφει είς τήν παλαιάν 
άντίληψιν τού Lobeck ότι ούτοι ήσαν άρχικώς πελοποννησιακής προελεύσεως καί 
παραδέχεται τάς παλαιάς ρίζας των είς τήν περιοχήν ταύτην4. Τό όνομα τής Σι
κυώνος «Τελχινία», αλλά καί ή άργεία καταγωγή τών Ροδίων, οϊτινες διετήρη- 
σαν περισσότερον τούς τελχινικούς μύθους, είναι ενδείξεις ότι είς παλαιοτάτους 
χρόνους ήκμαζεν είς τήν Πελοπόννησον ή πίστις είς τούς δαίμονας τούτους. Θά 
έλεγέ τις όχι μακράν τήν διαδρομήν τού μύθου έκ τής περιοχής ταύτης μέχρι

1 ΗΡΟΔ. IV, 152. blinkenberg, Hermes 50, 1915, 
277 καί Lindiscbe Tempelchronik σ. 8, II.

2 HERTER, έ.ά. 217 : «Jedoch sollte das alteste der 
in der Chronik erwahnten Weihgeschenke von den 
Telchinen stammen». xp. ΚΑΡΟΥΖΟΥ, Ρόδος 18, 45.
Δέν είναι άπίθανον καί ό σταθεροποιηθείς μέχρι τών
Βυζαντινών αριθμός τών Τελχίνων, τέσσαρες (ΤΖΕΤΖΗΣ, 

Θεογον. 84), ενώ κατ’ άλλους συγγραφείς είναι τρεις η 
εννέα, νά άνάγηται είς παλαιάν παράδοσιν προκληθεϊ- 
σαν έκ τών διπλών ζευγών τών έπί τών χαλκών τριπό
δων δαιμόνων. 'Ως πρός τήν μαρτυρίαν τοϋ Παύλου 
Σιλεντιαρίου, ότι είς τούς Τελχΐνας άπεδίδετο ό σει
σμός ό προκαλέσας τήν πτώσιν τοΰ θόλου τής 'Αγ.

Σοφίας (HERTER, έ.ά. 210), ήτις προϋποθέτει ενδημίαν 
τών δαιμόνων τούτων είς τήν Κωνσταντινούπολή, μοϋ 
υποδεικνύει ό Χρ. Καροϋζος ότι πιθανώς προήλθεν άρ
χικώς έκ τών έπισκευασάντων τόν θόλον τοϋ ναού Ρο
δίων τεχνιτών (ΧΡ. ΚΑΡΟΥΖΟΥ, Ρόδος 56). Ριζώσας έκ- 
τοτε είς τήν λαϊκήν παράδοσιν τής Κωνσταντινουπόλεως 
ό αριθμός τών Τελχίνων, τέσσαρες, οφείλεται ίσως είς τά 
διπλά ζεύγη τών χαλκών λεβήτων. Περί Παύλου Σι- 
λεντιαρίου: friedeander, Johannes von Gaza und 
Paulus Silentiarius 228 κέ., ιδίως σ. 232, στίχ. 195, 
σ. 272.

3 ΜΑΤΖ, έ.ά. 153 - 4.

4 HERTER, έ.ά. 223.
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τής ’Αττικής, αν δεν ύπήρχεν άλλος μεταβατικός σταθμός, ή κοιτις προελληνι
κών θεοτήτων Κέως, όπου οί Τελχΐνες είχον έξέχουσαν θέσιν, έ'νεκα τής συνδέ- 
σεώς των με παλαιάν γεωλογικήν καταστροφήν, τον αποχωρισμόν τής νήσου από 
τής Εύβοιας \ ”Αν και δεν σώζεται σχετική μαρτυρία, βεβαιοΰται διά τής πα
ρουσίας των Τε?ιχίνων εις τήν Πε?ιοπόννησον άφ’ ενός, τής Κέω άφ’ ετέρου, αλλά 
καί τής Βοιωτίας, ή λατρεία των καί εις τήν ’Αττικήν, είναι μάλιστα εύνόητον 
ότι κατά τήν πρώιμον αρχαϊκήν εποχήν, όταν ιδιαιτέρως αί Άθήναι κατεκλύ- 
σθησαν υπό παλαιών σκοτεινών δαιμόνων, τόσον επικινδύνων διά τούς θεούς τού 
Όλυμπου, ώστε έπεβλήθη ή κάθαρσις τού Έπιμενίδου2, είχον κατακτήσει καί οί 
Τελχΐνες μίαν τόσον εύαίσθητον εις το τρομακτικόν φαντασίαν.

Είναι όμως πράγματι ’Αττικά τά άγαλμάτια ατινα, πλήν τής εξ ’Ολυμπίας 
μορφής, παριστάνουν, ώς ύπεθέσαμεν, Τελχΐνας; 'Ως προς τό έργαστήριον τού ζεύ
γους τής Άκροπόλεως (πίναξ 4) ούδέποτε έγεννήθη αμφιβολία, όχι 0έ μόνον ενεκα 
τού τόπου τής εύρέσεως. Αί άναλογίαι τού σώματος, ή ένάργεια, ή δύναμις τών 
μορφών είναι μόνον νοητά ώς έ'ργα ’Αθηναίων χαλκουργών 3. Συγκρινόμενος προς 
τά δύο ταΰτα έ'ργα ό Τελχίν τής Άκροπόλεως στερείται, εϊδομεν, πάσης όργανι- 
νικής διαπλάσεως- τό σώμά του εκφράζεται διά τού ρέοντος περιγράμματος, έ'χει 
άνάπτυξιν αγνοούσαν τήν εσωτερικήν κατασκευήν του, εις βαθμόν ώστε τό θεω- 
ρηθέν ώς άντιπροσωπευτικόν τής πρωίμου φάσεως τού 7ου αίώνος χάλκινον άγαλ- 
μάτιον εκ τού Μενελαΐου4 φαίνεται τεκτονικώτερον, άπηχοΰν τά προοίμια τού 
«δαιδαλικού» πνεύματος, τό όποιον προεκάλεσε νέου τύπου γεωμετρικήν συστο?νήν. 
Μέ τό τελευταΐον τούτο έργον κοινά έ'χει ό Τελχίν τον σχηματισμόν τής κόμης, 
τον κυβικόν διαχωρισμόν ώρισμένων τμημάτων τού σώματός του, χωρίζεται 
όμως αύτού διά τής ίσχυράς διαστολής, τής κινητικότητος, τού φανταστικού 
μήκους του’ άφού δέ καί οί δύο άλλοι Τελχΐνες έκ τής Άκροπόλεως άποδεικνύ- 
ονται εύκόλως νεώτεροι τού ίδικού μας δεν μένει προς σύγκρισιν έκ τών παλαιο- 
τέρων Αττικών έ'ργων ή ό πολεμιστής τής Άκροπόλεως °, άν καί δεν είναι απτή 
ή σύγκρισις έ'νεκα τής επιβεβλημένης έκ τής λειτουργίας στενότητος τού σώματος 
τού Τελχϊνος.

Δεν έπιδέχεται έν τούτοις συζήτησιν ότι ό τελευταίος έχει άπαγκιστρωθή έκ 
τού γεωμετρικού ρυθμού, εις τον όποιον είναι έντεταγμένος ό πολεμιστής μέ τήν 
έπίπεδον ύπόστασίν του, μέ τά παρατακτικώς αναπτυσσόμενα σκέλη του, μέ τάς 
γωνίας τών μεταβατικών σημείων, μέ τό σχήμα τού προσοόπου καί τον τύπον 
τού βλέμματος. Άφού δέ διά τήν παλαιοτέραν θεάν έξ ελεφαντοστού, τού τάφου 
τού Διπύλου, φθάνομεν μέχρι τού 3ου τετάρτου τού 8ου αίώνος — κυρίως έ'νεκα 
τής τεχνοτροπίας τών μετ’αύτής εύρεθέντων αγγείων — κατερχόμεθα διά τον χάλ- 
κινον πολεμιστήν εις τήν τελευταίαν δεκαετίαν, διά δέ τον «Τελχΐνα» μέχρι τού

1 storck, Die altesten Sagen der Insel Keos 23 3 kunzE, IV Ber. 130-131. matz, ε.ά. 157.
κέ. HERTER, ε.ά. 217. 4 jenkins, Dedalica, πίν. Ill, 1. matz, ε.ά. 155 πίν.

2 "Οπως άνέπτυξεν ό E. LANGLOTZ, Antike 8, 170 62. ijppold, Gr. Plastik πίν. 9,1. WEDEKING, ε.ά. 29

κέ. Πρβ. Dorothy burr - Thompson, Hesperia II κέ. είκ. 15.
639 - 40. 5 ’Ανωτέρω σημ. 14.
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800 ή τών αρχών τοΰ Του αίώνος π. X \ Εντασσόμενος οΰτω ό τελευταίος με
ταξύ ολίγων άλλ’ αντιπροσωπευτικών ’Αττικών έργων βέβαιοί ότι οί ’Αθηναίοι 
χαλκοπλάσται ένεφύσησαν εις εν πιθανότατα πελοποννησιακόν εύρημα — τάς μορ- 
φάς τών λαβών κρατήρων — διάπλασιν, έκφρασιν, δαιμονικότητα, τάς οποίας δεν 
είχον πιθανώς ακόμη τότε όραματισθή οί Πελοποννήσιοι ομότεχνοί των.

Εις τό προκΰπτον ερώτημα ποιον γεγονός τοΰ δημοσίου βίου έ'δωσεν εις τάς 
’Αθήνας αφορμήν προς κατασκευήν τών μεγάλων χαλκών τριπόδων, οί εξοχότε
ροι τών οποίων άφιερώνοντο εις τήν ’Αθήναν, δίδει επιτυχή άπάντησιν ή Syl

via Benton (BSA 35, 144), προτείνουσα τούς Παναθηναϊκούς αγώνας. Είναι 
πράγματι πιθανόν ότι εις τούς νικητάς τών ιππικών αγώνων έδίδοντο ώς βρα
βεία τρίποδες ήδη άπό τοΰ 8ου αίώνος π.Χ., δύο τουλάχιστον αιώνας πριν ή πό
λις καθιερώση τούς πήλινους αμφορείς διά τά άνανεωθέντα Παναθήναια, εις τά 
όποια περιελήφθησαν καί οί γυμνικοί αγώνες.

Ό Τελχίν τής Άκροπόλεως είναι τό παλαιότατον ’Αττικόν έργον, τό εκφρα
στικόν δύο τάσεων, αϊτινες μεταφέρουν άπό τήν τέχνην τοΰ 8ου αίώνος εις τήν 
τού 7ου, άφ’ ενός τοΰ φανταστικού, τοΰ ύπερφυσικώς υψηλού, άφ’ ετέρου (καί 
τοΰτο είναι ήδη έ'κδηλον εις τήν κεφαλήν καί τό κυβικώς διαμεμορφωμένον άνω 
τμήμα τοΰ σώματος) τοΰ περιγεγραμμένου εντός κλειστών συνόρων, εκ τοΰ οποίου 
μερικάς δεκαετίας άργότερον θά προβάλη ή λογική «δαιδαλική» μορφή. 'Ότι 
όμως είδικώς εις τήν ’Αττικήν τέχνην ή κληρονομιά τών μακρών σκελών έπέζησε 
μέχρι τοΰ τέλους τοΰ Του αίώνος, προσδιορίσασα τήν ιδιοτυπίαν τών μεγάλων 
αγαλμάτων, τοΰτο βέβαιοί ό κούρος τής Ν. ‘Υόρκης, τοΰ οποίου δεν θά διέφερε 
τό μή σωθέν σώμα τής κεφαλής εκ τοΰ Διπύλου. Καί αν ακόμη είναι βάσιμος ή 
άποτψς τοΰ Wecleking, ότι ό πρώτος ούτος ’Αθηναίος γλύπτης, ό «τεχνίτης τοΰ 
Διπύλου», παρωρμήθη έκ τών κολοσσικών κυκλαδικών Κούρων, μένει άπαραγνώ- 
ριστον ότι ή άπό τοΰ τέλους τοΰ 8ου αίώνος κυριαρχήσασα φυτική, άνόργανος 
άνάπτυξις τοΰ σώματος, όπως τήν είδαμεν εις τύν χάλκινον Τελχΐνα, διετηρήθη 
ώς γνώρισμα τής λΔττικής τέχνης μέχρι τών προθύρων τής Σολωνικής εποχής, 
έκφράζουσα τήν προτίμησιν προς τό τερατωδώς ύπέρμετρον, τήν οποίαν ήλθε νά 
καταλύση ό σοφός1 2. Ή διά τής άνευρέσεως τοΰ κάτω σώματος τοΰ Τελχΐνος 
άποκτηθεΐσα μορφή ερμηνεύει ώρισμένας επιβιώσεις επί τών πρώτων μεγάλων 
’Αττικών κούρων: «Είναι όφθαλμοορανές ότι ή πρώιμος άρχαϊκή φανταστικότης 
καί έλευθέρα ζωτικότης δεν μετριάζεται υπό τών ’Αθηναίων γλυπτών τόσον ίσχυ- 
ρώς δι’ αυστηρού κανόνος, οικοδομής καί άρθρώσεως, όπως υπό τών Πελοποννη- 
σίων μένει μία περίσσεια φυτικής άναβλύσεως καί άνατάσεως, εσωτερικών ορα
μάτων καί τής έξωτερικεύσεοις των, ήτις συνδέει με τήν προμνημειακήν βαθμίδα τούς

1 ’Αγγεία τάφου Διπύλου : hamfe, Sagenb. 37, πίν. γειας τοΰ Σόλωνος «έν μετρίοισι τίθεσθε μέγαν νόον»
32-33. kunze, Gott. Gel. Anz. 1937,290 κέ. καηανε, δέν άναφέρεται οτι τοΰτο έχει ήδη γίνει εις AM 62, 
AJA, 44, 1940, 478, 482. 1937, 190 (πρβ. μάλιστα AM έ.ά. 110 σημ. 4). Τήν κυ-

2 AM 62, 1937, 129 κέ. WEDEKING, έ. ά. 96 κέ. Εις κλαδικήν παρόρμησιν επί τών Άθηναίοιν καλλιτεχνών 
τήν υπό τοϋ τελευταίου, έξ αφορμής τής μεταβολής τοΰ δέχεται σκεπτικός ό dunbabin, AJA 56, 1952, 221 κέ. 
μορφικού ιδανικού, μνείαν τής προτροπής έκ τής έλε-
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Άναπαράστασις λαβής τρίποδος έκ τής Άκροπόλεως (υπό Αλεξάνδρου Κοντοπουλου).
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’Αττικούς τούτους νεανικούς κολοσσούςίσχυρότερον ή τούς Δωρικούς αδελφούς των1».
Θετικήν προσφοράν εις την δημιουργίαν τής μνημειακής δαιδαλικής τέχνης 

θά ήδύναντο να άποτελέσουν οί δύο χάλκινοι Τελχϊνες τής Άκροπόλεως, ως πα- 
ρουσιάζοντες πρώτοι μεταξύ των αττικών έργων τινά εκ των απαραιτήτων χαρα
κτηριστικών τής μνημειακότητος, μέγεθος, καί αρχήν τινα οργανικής διαπλάσεως. 
Είναι δμως περίεργον δτι οί τεχνΐται τών αθηναϊκών εργαστηρίων, τού μόνου τόπου 
όστις είχε δώσει μέγεθος εις τον γεωμετρικόν ρυθμόν, ήρνήθησαν εντελώς την 
παράδοσιν ταΰτην ήδη από τού τέλους τού 8ου αίώνος, όταν ή γεωμετρική αϊ- 
σθησις είχε τελείως έξουδετερωθή. Άφήσαντες εις άλλους τήν δημιουργίαν, κατά 
τά μέσα τού 7ου αίώνος, τού μνημειακού δαιδαλικοϋ ρυθμού ανέπτυξαν καθ’ 
όλον τον αιώνα τούτον τήν φυτικήν μορφήν καί έκαλλιέργησαν τήν άνατο- 
λίζουσαν τέχνην με προσήλωσιν άνάλογον προς τήν γαλουχήσασαν τήν αττικήν 
γεωμετρικήν. Δεν έπροχώρησαν οΰτω μέ συνέπειαν οί ’Αθηναίοι προς τήν δαι- 
δαλικήν συστολήν είμή πολύ άργύτερον. Ή κυριαρχία τού μελανόμορφου ρυ
θμού, από τού τέλους τού Του π. X. αί., εις βάρος τού παλαιοτέρου περι
γραφικού τρόπου, δύναται νά έρμηνευθή ως έπικράτησις τού δαιδαλικού πνεύματος.

Έκ τής συσχετίσεως ταύτης μέ τά χάλκινα άγαλμάτια τής Άκροπόλεως, καθώς 
καί μέ τά έργα τού πρώτου μεγάλου γλύπτου τής ’Αττικής, τού «γλύπτου τού Δι- 
πύλου» τοποθετείται πλέον όριστικώς ό χάλκινος δαίμων τής Άκροπόλεως ώς τό πα- 
λαιότερον Αττικόν γλυπτόν τό έκφράζον τήν νέαν τήν φυτικήν αίσθησιν ήτις, ελευ
θερωμένη από τού καταστάντος πλέον κενού γεωμετρικού σχήματος, έβλεπεν όχι πλέον 
τήν μόνιμον, αλλά τήν ύγράν καί μεταβλητήν ιδιότητα τής μορφής. ΙΙοία είναι 
ή αίτιολογική σχέσις τής τελευταίας μέ τήν άθρόαν είσοδον εις τήν πρώιμον αρ
χαϊκήν τέχνην τών δαιμόνων τής λαϊκής θρησκείας είναι κάτι δυσκόλως συλλη- 
πτόν εις τον σημερινόν άνθρωπον, μένει όμως όλοζώντανον ενώπιον μας ώς εν 
έκ τών αποτελεσμάτων τής συζεύξεως ταύτης — τής ύγράς, φυτικής μορφής μετά 
τού δαιμονικού — ό γόης καί βάσκανος, ό «φθονερός καί τβογερός» Τελχίν τής 
Άκροπόλεως.

2. Π Ρ ΩΤΟΑΤΤ1ΚΟΣ ΚΡΑΤΗΡ

Εις τον τόμον τού Corpus Vasorum τού ΔΙουσείου τού Βερολίνου, όπου 
δημοσιεύεται τό έξ Αίγίνης παλαιόν εύρημα, τό περιελθόν προ τού τελευταίου 
πολέμου εις τό Μουσεΐον εκείνο, άπεικονίσθησαν μεταξύ άλ?ω>ν καί τά γνωστά 
θραύσματα πρωτοαττικού κρατήρος, έκ τών άνασκαφών τής οδού Πειραιώς, τά 
δημοσιευθέντα υπό τού Ε. Pernice (είκ. 12)2. Έκτοτε τά ίχνη τών θραυσμά
των εΐχον άπολεσθή. Ό J. Μ. Cook εις τήν γνωστήν βασικήν πραγματείαν 
του περί τών πρωτοαττικών αγγείων, άναφέρων ταύτα ώς αγνώστου διαμονής, 
διστάζει νά τά άποδώση εις ώρισμένον ζωγράφον έπί τή βάσει μόνον τού σχε
δίου τούτου τού άπεικονισθέντος υπό τού Pernice 3.

Μετά τήν δημοσίευσιν τής μελέτης τού J. Μ. Cook άνευρέθησαν τά σημαν-

1 buschor, Friihgr. Jitnglinge 16.
2 AM 20, 1895,121 κέ., πίν. III. winter, KiB 116,9.

3 BSA 35, 1934-35, 194.
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τικώτα ταΰτα θραύσματα εντός προθήκης, λησμονηθείσης είς σχεδόν απρόσιτον 
χώρον τοΰ Έθν. Μουσείου. ’Αν και ειχεν αμέσως τότε καταδειχθή ή δυνατότης 
σχηματισμού τοΰ όλου αγγείου, εμενεν αυτή ανεκτέλεστος ενεκα τής μεσολαβησάσης 
άποκρύψεως των αρχαίων. Μόλις τελευταΐον ό εξαίρετος αρχιτεχνίτης Τριαντά- 
φυλλος Κοντογιώργης κατώρθωσε, μετά επίμονον κα'ι προσεκτικήν σπουδήν των 
θραυσμάτων, να άποτελέση εξ αυτών ώραΐον σχήμα κρατήρος, τό όποιον θά εύφράνη 
ιδιαιτέρως τούς φίλους τής πρωίμου ελληνικής τέχνης (πίνακες 5-7 και είκ. 13-15)

Είκ. 12.

Ή αξία τοΰ άποτελεσθέντος συνόλου γίνεται μεγαλύτερα εκ τοΰ ότι είναι ό 
δεύτερος γνωστός πρωτοαττικός κρατήρ τοΰ Του αίώνος, ό έ'χων τό σχήμα τοΰτο, 
μέ μοναδικόν σύντροφον τον πολλάκις άπεικονισθέντα τοΰ Μουσείου τοΰ Μονά
χου, όστις φέρει άνω άρματοδρομίαν, μεταξύ δε τών λαβών, είς τήν κυρίαν ζώνην, 
λέοντας (είκ. 16)2. "Οτι ό τελευταίος αντιπροσωπεύει τήν αμέσως προηγηθεΐσαν 
τοΰ κρατήρος Pernice φάσιν βεβαιοΰται κατά πρώτον έκ τοΰ σχήματος. Τό χείλος, 
ύπερβολικώς υψηλόν σχετικώς προς τό υπόλοιπον σώμα, εχει άνοιγμα ίσχυρώς κα- 
λυκωτόν, σχεδόν διαλυτικόν τοΰ σχήματος. Αί δύο ζώναι τοΰ άγγείου, ή άνω μέ 1

1 Άρ. εΰρ. 801 : "Υψος 0,46 μ. διάμ. 0,485 μ. Ό PER- είς 0,40 μ. - 0,50 μ.
NICE, ε.ά. 121, τήν ειχεν υπολογίσει κατά προσέγγισιν 2 Μονάχου: Jdl 1907, 708. winter,KiB 116,7.pfuhl.
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Είκ. 13.

την άρματοδρομίαν, ή κατώτερα με τούς λέοντας, δεν χωρίζονται διά πλαστικής
έξάρσεως τής μεταξύ ζώνης, δπως 
τού προηγμένου κρατήρος Per- 
nice, άλλ’ αποτελούν ανοικτήν 
και βαΌείαν λεκάνην, άνευ τε
κτονικού καταμερισμού τών με-

Εϊκ. 14. Είκ. 15·

λών της. Ή χειρ του ώριμοτέρου αγγειοπλάστου κυβερνάται πάλιν υπό τού πνεύ-

ΜιιΖ είκ. 84. schaal, Gr. Vasen I είκ. 4-5. KfipLER, είκ. 14 A. Φωτογραφίαν τοϋ αγγείου δφείλω είς τήν εύ- 
Altatt. Malerei πίν. 12. ματζ, Gr. Kunst πίν. 194. γένειαν τοϋ Η. Diepolder. 
rumpf, Griech. Mai. 24 πίν. 3, 8. lane, Gr. Pottery
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Εί-/.. 16.

σθητή είς ιό σημειον τής συνδέσεως μετά τής βάσεως, ακόμη και δ περιορισμός 
τής οφιοειδούς λωρίδος είς μόνον το χείλος. Τό πνεϋμα όμως τής άποκηρΰξεως 
πόσης διαλυτικής τάσεως είναι περισσότερον κατάδηλον είς τήν διακόσμησιν τοΰ 
αγγείου, ήτις θά μάς απασχόληση κατωτέρω.

Συγκρινομένη προς τό μνημονευθέν παλαιόν σχέδιον ή θέσις των μορφών 
επί τού συγκεκροτημενού αγγείου είναι διαφορετική, διότι εκείνο ήτο στίνθεσις αύ- 
θαιρέτως παρατεθέντων τεμαχίων, όπως ομολόγησε καί δ Pkrnice, έ'.ά. σελ. 121. 
Ή θέσις των πλείστων τεμαχίων επί τοΰ άποτελεσθέντος κρατήρος είναι ασφα
λής. Έκ των προς τα δεξιά βαινουσών όρθιων τριών Σφιγγών τής άνω ζώνης ή 
πρώτη σοόζει καί τήν κεφαλήν (είκ. 13, πίναξ 6, ι). Δεν είναι βέβαιον άν δ προ σώ

ματος εκείνου σαφήνειας, λογικής καί δαμασμοϋ τής φαντασίας, τό όποιον, άφοϋ 
είχε δώσει είς τήν γεωμετρικήν εποχήν άψογα δημιουργήματα, είχεν υποχωρή
σει προ τής φυτικής πρωτοαττικής αίσθήσεως. Επάνοδον είς τήν συστολήν μαρ
τυρεί καί τό κλειστόν περίγραμμα τοΰ χείλους δ περιορισμός τοΰ ΰψους τής με
ταξύ τών λαβών ζώνης, ή στενότης τέλος τοΰ κάτω σώματος, ιδιαιτέρως αί-
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ΓΤίΝΑΞ 4.

Δύο χάλκινα άγαλμάτια εκ τής Άκροπόλεως.
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Πρωτοαττικός κρατήρ τοϋ ’Εθνικού Μουσείου.
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τής οπίσθιος πούς ανήκει εις τετάρτην Σφίγγα, άφοΰ το ύπεράνω τής λαβής θραύσμα 
τοϋ χείλους φέρει ράχιν άλλου ζώου απροσδιορίστου τύπου (είκ. 15). Μεσολαβούν 
άλλωστε μεταξύ τού τελευταίου καί τής Σφιγγός συστήματα ρόμβων, εννέα τό 
όλον, τών οποίων ό διαχωριστικός προορισμός βεβαιοΰται αν ρίψωμεν βλέμμα εις 
τά άλλα παραπληρωματικά κοσμήματα, κυρίως τούς ρόδακας καί τούς τετραμε
ρείς ρόμβους. Τά από τοϋ χείλους κρεμάμενα παχέα άγκιστρα δεν έ π α ν α λα μ β ά νο ν- 
ται εις άλλα σημεία τής επιφάνειας. ’Αριστερά ό διαχωρισμός τών δύο πλευρών 
έ'χει άνατεθή εις τό ύπεράνω τής λαβής υδροχαρές πτηνόν, υπόλοιπον δευτέρου .πα
ρομοίου διαφαίνεται εις τό έλλείπον τμήμα ύπεράνω τού άλλου ήμίσεος τής λαβής 
(είκ. 14).’Αντί τών τριών Σφιγγών τής πλευράς ταύτης αναντίρρητος είναι επί τής άλ
λης ή ΰπαρξις τεσσάρων (πίναξ 5). Τό μόνον πληρεστέρως σωθέν σώμα τής δευ- 
τέρας Σφιγγός στενόμακρον, λεπτυνόμενον προς τούς μηρούς (πίναξ 6,2), έχει παράλλη
λον την επιβλητικήν πηλίνην Σφίγγα - θυμιατήριον τού Κεραμεικοΰ 1, έτι συγγενέ- 
στερον τον Κένταυρον Χείρωνα τού άμφορέως τού Βερολίνου, έργου τοϋ «ζωγράφου 
τών κριών» (είκ. 18)1 2. Τον δαμασμόν τής άμέτρου μορφής—ιδανικού τοϋ πρώ
του ήμίσεος τοϋ αίώνος — προδίδουν επί τού κρατήρος τά πρόσωπα τών Σφιγγών, 
τετράγωνα, με ανύπαρκτον τό μέτωπον, με σημαντικώς ήλαττωμένην την διαγώ- 
νιον τής ρινός, με την κόμην διηρημένην διά τοϋ αραιού χαράγματος εις ορι
ζόντιας σειράς, προδρόμους τής δαιδαλικής κομμώσεως, Ένδειξις άρχαιοτέρας τε
χνοτροπίας είναι επί τού κρατήρος τού Μονάχου, καθώς καί επί τού συγγενούς 
’Αττικού λουτηρίου έκ Θηβών 3 ό οργασμός τής βλαστήσεως, τής οποίας κυρίαρ
χον μέλος είναι τά ανθέμια καί τά φυλλωτά κοσμήματα. Ούδεμία άνάμνησις φυ
τικής προελεύσεως έσώθη επί τών λιτών παραπληρωματικών κοσμημάτων τού κρα- 
τήρός μας’ την κυρίαρχον θέσιν κατέχει εν γνησίως γεωμετρικόν κόσμημα, οί 
ρόμβοι. Θά έκλινέ τις διά τούτο νά χαρακτηρίση τό άγγείόν μας ώς μα’Λρυνόν 
πρόδρομον τού μελανόμορφου ανθρωποκεντρικού ρυθμού, αφού χάρίν τής καλυτέ- 
ρας άναδείξεως τών μορφών έθυσιάσθη ή άμπωτις καί παλίρροια τών παραπλη
ρωματικών κοσμημάτων, άν ύπεράνω τής βάσεως δεν ύπήρχον, ώς συμπεραίνομεν 
έκ τών ελάχιστων ύπο?\,οίπων, εις την θέσιν τών ακτινών ρόδακες έξαρτώμενοι 
από καμπυλωτού στελέχους.

Ή λιτότης αυτή είναι έξαιρετικώς εύπρόσδεκτος είς την μεταξύ τών λα
βών ζώνην με τάς βοσκούσας δορκάδας (πίναξ 7, κατά σχέδιον Άλ. Κοντοπούλου). 
Σκιαγραφημέναι δλαι δίδουν σοβαρόν τόνον είς τό τμήμα τούτο τοϋ αγγείου, τό 
κύριον, τού οποίου στεφάνωμα είναι ή άνω ζώνη τών Σφιγγών, όπου τό πρόσω- 
πον καί τά πτερά έδηλώθησαν διά περιγραφής. Ό καταμερισμός ούτος μεταξύ 
άφ’ ενός τής κυριαρχίας τού μαύρου διά τό κατώτερον, τό βαστάζον τμήμα τού 
αγγείου, άφ’ ετέρου τής ζωγραφικότητος τού περιγράμματος διά τό άνω είναι πι-

1 kubeER, ε.ά. είκ. 12. ματζ, ε.ά. πίν. 71. WEDE- ε.ά. είκ. 51. βεαζκευ, Devel. πίν. 4. RUMPF, έ. ά. 25.
king, Anf. είκ. 17. SCHEFOLD, Griech. Plastik είκ. 9. 3 Jdl. 1887,39 πίν. 4. winter, KiB 116, ίο - n . ku-

2 CV Βερολ. 1 πίν. 5. JHS59,151 (J. m. cook), bu- bi.ER, ε.ά. είκ. 13. J. M. cook, BSA 35,174 πίν. 42 b.
schor, G-r. Vasen 38, είκ. 45. ματζ, ε.ά. 215. KUBEER, ματζ, ε.ά. πίν. 194α.
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θανώτατα αποτέλεσμα ιοϋ ίδιου ζυγίσματος, τό όποιον εκφράζει καί ή τεκτονική 
ρύθμισις τοϋ σχήματος. Έκ των δορκάδων σώζονται τρεις επί τής μιας πλευράς 
τοϋ αγγείου, δύο επί τής άλλης' τό έλλεΐπον κενόν επιτρέπει νά συμπεράνωμεν 
την ΰπαρξιν καί έκτης. Έκ των μεταξύ των λαβών περικλειομένων υδροχαρών

Είκ. 17. Είκ. 18.

πτηνών μόνον έν έσώθη πλήρες, άντιμέτωπον άλλου, τοϋ οποίου ή κατεύθυνσις 
βεβαιοΰται έκ τοϋ αιχμηρού ράμφους (είκ. 14). Αι δορκάδες τής καλύτερον σωζο- 
μένης πλευράς (πίναξ 5,7) γοητεύουν με τα μακρύστενα σκέλη καί τούς λυγερούς

λαιμούς των, με τά δονούμενα, θά έλέγομεν, ώτά των. Υποχρεωθείς ό ζωγρά
φος, ένεκα τής στενότητος τοϋ χώρου, νά συντομεύση την άπόστασιν μεταξύ τής 
μεσαίας καί τής τελευταίας αριστερά έλάφου κατέφυγεν εις τό ώραϊον εύρημα 
τοϋ μελωδικώς καμπυλουμένου λαιμού καί τής εύστοχου πληρώσεως τοϋ κενού με
ταξύ τών οπισθίων σκε?\,ών τής προηγουμένης έλάφου διά τής κεφαλής τής έπο-

Είκ. 19.
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μένης δορκάδος. Οί διακόπτοντες τό σκότος τής σκιαγραφίας φωτεινοί οφθαλμοί 
των έλάφων ανακαλούν τούς οφθαλμούς των κριών τοΰ Πολυφήμου έπ'ι τής 
οίνοχόης τής Αίγίνης, ενός έκ των νεωτέρων έργων τοΰ «ζωγράφου των 
κριών !».

Σημαντική τεχνοτροπική διαφορά μεταξύ τών δύο ζωνών είναι ότι, ενώ αί 
γωνίαι τοΰ σώματος τών έλάφων απαλύνονται μέ καμπύλας, επί τών σκελών τών 
Σφιγγών, επί τών πτερών, επί τών προσώπων, κυριαρχεί ή ακαμψία αμείλικτων γω
νιών. Τούτο δύναται να θεωρηθή ώς μία είσέτι έ'νδειξις τής διαφορετικής προε- 
λεύσεως τής κατωτέρας ζώνης, ήτις θά μάς απασχόληση περισσότερον.

Άνασκοποΰντες τά ’Αττικά γεωμετρικά καί ΰστερογεωμετρικά αγγεία, όσα 
φέρουν ζώνας δορκάδων ή έλάφων, άδυνατοΰμεν νά ερμηνεύσω μεν έκ τής παλαιο- 
τέρας ταύτης παραδόσεως την έξέχουσαν θέσιν τών ζώων τούτων έπί τοΰ κρατή- 
ρος μας 1 2 * *. Ούτε αί έπί τών χρυσών έλασμάτων παραστάσεις έλάφων, τών οποίων 
τον νεκρικόν συμβολισμόν έτόνισεν έπιτυχώς ό Οηι,υ8, αποτελούν αφετηρίαν διά 
τόσον άποτόμως υψηλήν άνάπτυξιν. "Οταν δέ άργότερον, τον 7ον αιώνα, ή έλα- 
φος ύψοϋται όρθόκερως έντός δάσους, όπου πτηνά αδουν έπί τών φύλλων ή κύ
κνοι απολαμβάνουν τής φυτείας την βλάστησιν — όπως έπί τοΰ πρωτοαττικοΰ κρα- 
τήρος έκ τής συλλογής Schliemann — είναι ή έ?ιαφος μέλος μόνον τής φωνής τοΰ 
δάσους καί όχι ή κυρία έ'κφρασίς του, όπως έπί τοΰ κρατήρός μας *.

Μόνον διά τής αποδοχής έπιδράσεως έξωαττικών μνημείων δύναται νά έρμη- 
νευθή ή πρωτοφανής αυτή άνάδειξις τών δορκάδων, ίσως μάλιστα όχι μόνον 
μνημείων ζωγραφικής. Ήδη ό Woi/riiRS είχε συγκρίνει μέ «άγγεΐον εις πολλά 
θραύσματα συντετριμμένον, έκ τής παρά τό όρφανοτροφεΐον Χατζηκώστα άνα- 
σκαφής» — αναμφίβολος μέ τά άποτελέσαντα τον κρατήρά μας — τάς δύο άνα- 
γλύπτους ζώνας έπί τοΰ πίθου έκ Θηβών, τάς οποίας συνήθως άντιπαρερχόμεθα 
κυριευόμενοι έκ τής έπιβολής τής τικτούσης Μεγάλης Θεάς, ήτις κατέχει τον λαι
μόν τοΰ αγγείου5. Ό τεχνίτης απέφυγε την μονοτονίαν τής παρατάξεως έπινοή- 
σας άφ’ ενός αλλαγήν τής κατευθύνσεως εις έκάστην ζώνην, άφ’ ετέρου παραστή- 
σας δύο τύπους έλάφων- άνω είναι αί άκεροι—, «στικταί δορκάδες», κατά τήν 
ακριβή διατύπωσιν τοΰ Wolters — (είκ. 20) κάτω, βαίνουσα άντιθέτως, ή σειρά 
τών κερασφόρων έλάφων.

Άνά?τθγον διάταξιν κατέχουν αί δύο σειραί έλάφων τοΰ γνωστού πίθου τοΰ 
Λούβρου, μέ τον φόνον τής Μεδούσης6. Παρά τήν βοιωτικήν προέλευσιν τών

1 AM 1897, 324 κέ. πίν. 8, winter, ΚίΒ 117, 14. 

bdschor, Gr. Vasenmalerei είκ. 28. Jdl. 46, 1931,47 

είκ. 2 j.m.cook, ε.ά. 189 πίν. 53. kublER, ε.ά. είκ. 52. 
ματζ, ε.ά. 310 πίν. 214. rumpf, ε.ά. πίν. 4,3. kraiker, 

Aigina άρ. 566 πίν. 44 - 45.

2 Αί ζώναι έλάφων η δορκάδων έπί τών παλαιοτέρων
’Αττικών άγγείων κατέχουν δευτερεύουσαν θέσιν, υπο-
γραμμίζουσαι τό κύριον θέμα (υδρία Άναλάτου, κύλιξ
Έλευσϊνος, j.m.cook, έ. ά. πίν. 38,40), η στεφανώνου-
σαι τήν μεταξύ τών λαβών ζώνην (υδρία Βί,αστοΰ, J.M.

cook, ε.ά. πίν. 45 - 46,ι) ή έξαίρουσαι διακοσμητικώς 
σημεία τοΰ λαιμού, δπως έπί τοΰ παλαιοτέρου μεγάλου 
άμφορέως τοΰ Διπύλου.

3 Griech. Goldbleche 76 εξ.
4 CV ’Αθηνών 2, III. He πίν. 1-2.
5 ΕΑ 1882,216 κε. BCH 22, 1898, 440 είκ. 1. courby, 

Vases a rel. 66. buschor, Plastik der gr. σ. 14.
6 BCH 1898 πίν. 4-5. courby, έ. ά. 66, πίν. 3b. 

hAmpe, ε.ά. πίν. 36,1. ματζ, έ. ά. 414 κέ., πίν. 251.
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δύο πίθων, σήμερον διά τήςεύρέσεως όμοιων θραυσμάτων εις Τήνον \ σχεδόν έξησφα- 
λίσθη διά τούς πίθους του τύπου τούτου ή κυκλαδική πατροτης, την οποίαν ενισχύει ή 
τελείως ξένη προς τον βοιωτικόν επαρχιωτισμόν ανώτερα ποιότης τής τέχνης των.

Ερμηνεύεται οΰτω διά τής κυκλαδικής έπιδράσεως ή καιρία θέσις αλλά καί 
ή τρυφερότης τοΰ σχεδίου των δορκάδων έπ'ι τοϋ κρατήρος Pernice, όχι άμοιρος 
έν τούτοις ’Αττικής δυνάμεως. Θά έλέγαμεν δτι ενσυνειδήτους παρητήθη ό ζω-

Είκ. 20.

γράφος τής δηλώσεως παραπληρωματικής βλαστήσεως, ίδών δτι ή πορεία των δορ
κάδων καί μόνη έφθανε νά ύποβάλη την χλοερότητα ονειρευτού δάσους.

Μέ εξαιρετικήν διακριτικότητα έχρησιμοποιήθη τό χάραγμα προς χωρισμόν 
των σκελών άπ’ άλλήλων, προς δήλωσιν τοΰ ρύγχους καί των πελμάτων των πο- 
δών, δχι δμως καί προς τόνωσιν των εξωτερικών περιγραμμάτων τών σωμάτων 
(πίναξ 7). ’Ακόμη καί επί τής άνω, τής ζωγραφικώς δηλωθείσης, ζώνης τών 
Σφιγγών δεν έγκατελείφθη τό χάραγμα, περιωρισμένον εις τον χωρισμόν τών σκε
λών καί την δή/αυσιν τών οριζοντίων τμημάτων τής πρωτοδαιδαλικής κόμης, ενώ 
οί άκροι πόδες άπεδόθησαν διά περιγράμματος (πίναξ 6, ΐ).

Δεν θά θεωρήσωμεν πλέον σήμερον μετά τοϋ Pernice τον κρατήρα ώς τό
1 BCH 62, 1938, 479 έξ. ΑΑ 1939, 261. langi.otz,

Neues Bild der Antike 1, 166. matz, ε.ά. 414. ΚΟΝ
ΤΟΛΕΩΝ, ΑΕ 1939-41 σ. 26, 28 ι:ίκ. 17,18.
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άρχαιότερον άγγεΐον, έπι τοΰ οποίου έγινε χρήσις χαράγματος, άφοϋ έ'κτοτε άνε- 
καλύφθησαν αρχαιότερα πρωτοαττικά αγγεία, επί των όποιων άπετολμήθη ό νεω
τερισμός ούτος ’. Συντελεστικά τής άβράς έμφανίσεως των δορκάδων τοΰ κρα- 
τήρός μας είναι όχι μόνον ή μετά διακρίσεως χρήσις, αλλά και τό είδος τοΰ χα
ράγματος, έξαιρετικώς λεπτόν, προϋποθέτον αιχμηρόν έργαλεΐον, ενώ αί πρώται 
άπόπειραι χαράξεως επί πρωτοαττικών αγγείων παρουσιάζουν βαθυτέρας αύλακοό- 
σεις. Θά χρειασθή νά κατέλΌωμεν μέχρι τοΰ άμφορέως τοΰ Νέσσου τοΰ Έθν. 
Μουσείου διά νά έπανεύρωμεν χάραγμα μέ όμοίαν λυγερότητα. Εις την μεταξύ 
τοΰ κρατήρός μας καί τοΰ άμφορέως τοΰ Νέσσου φάσιν τής ’Αττικής αγγειογρα
φίας κυριαρχούν πάλιν τά πρωτόγονα, βαθέως ηύλακωμένα χαράγματα, τά όποια, 
παραλλήλως προς την πλήρωσιν τής έπιψανείας δι’ άφθονων, ενίοτε ηχηρών κο
σμημάτων, μαρτυρούν προσωρινήν επάνοδον εις την έ'μφασιν, άντί τής όποιας ό 
ζωγράφος τοΰ κρατήρός έπροτίμησε την γαλήνην τοΰ λογισμού2.

Τον νεωτερισμόν τοΰ χαράγματος εις την ’Αττικήν άγγειογραφίαν τον άπο- 
δίδουν συνήθως οί έρευνηταί εις τήν Κορινθιακήν έπίδρασιν, ενώ ήδη' ό Pernice, 
παρ’ δλην τήν τότε πλημμελή γνώσιν τών μνημείων, τον είχε θεωρήσει εύρημα 
τών ’Αθηναίων άγγειογράφων, κυρίως ένεκα τής οργανικής βαθμιαίας άναπτύξεώς 
του εντός τής Αττικής άγγειογραφίας *. Δυνάμεθα σήμερον νά ίσχυρισθώμεν του
λάχιστον τούτο, ότι οί ’Αθηναίοι άγγειογράφοι θά έφθανον πιθανώτατα καί άνευ 
τών Κορινθίων εις τό εύρημα τοΰ χαράγματος. 'Η άποδοχή τών άνατολιζόντων 
θεμάτων, ό περιγραφικός τρόπος δηλώσεως τών μορφών είναι, όπως καί τό χάρα
γμα, άποτελέσματα τοΰ κορεσμού έκ τής μονοτονίας τής γεωμετρικής σκιαγραφίας, 
όλα δε όμοΰ διαμορφώνουν τον πρωτοαττικόν ρυθμόν, όστις είναι ή άρνησις 
τής τελευταίας. Δεν έστάθη, άλλωστε, ή γεωμετρική τέχνη εντελώς ξένη προς τό 
χάραγμα, όπως βεβαιοΰται υπό θραύσματος γεωμετρικού άγγείου μέ μεγαλειώδη 
παράστασιν πολεμιστοΰ (πίναξ 8, ι)4. Ό Sir John Beazlev έπέστησε τήν προσο
χήν μου εις τό ότι ό οφθαλμός έδηλώθη διά χαράγματος, άντί νά είναι έδαφό- 
χρωμος. Ή άπόπειρα αύτη ενός σπουδαίου ζωγράφου, προτρέξαντος τής εποχής 
του, παρέμεινε μοναδική, ή σκιαγραφία έκράτησε μέχρι τοΰ τέλους τοΰ 8ου αί- 
ώνος τήν κυριαρχίαν της.

"Αν, παρ’ όλα ταΰτα, ή πλήρης άνάπτυξις τής τεχνικής τοΰ χαράγματος επί 
τών ’Αττικών άγγείων δεν είναι νοητή άνευ έπιδράσεως τής μητροπόλεως, εις τήν 
όποιαν κυρίαρχον θέσιν εΐχεν ή χαλκουργία ή τόσον εύνοήσασα τούτο, τής Κό
ρινθου, όρθότερον είναι νά δεχθώμεν τήν κορινθιακήν έπίδρασιν προς τό τέλος τοΰ 
πρωτοαττικοΰ ρυθμού όταν, μέ τήν πλήρη έπικράτησιν τής σκιαγραφίας εις βά
ρος τοΰ περιγραφικού τρόπου, προέκυψε τό πρόβλημα τής άναδείξεως τών μορφών 
διά τοΰ χαράγματος. Περί τό 620 π.Χ. ή άφήγησις καί ό μύθος ριζώνουν πλέον

1 'Υδρία Βλαστού: j.m.cook, έ.ά. πίν. 45. Λουτροφό- 2 Περί τής σχέσεως τοΰ χαράγματος πρός τήν άνά- 
ρος Λούβρου: Mon. Piot 36, 1938 πίν. 2 (audiAt). πτυξιν τοϋ μελανόμορφου ρυθμού : Έπιτύμβιον Τσούντα 
buschor, Gr. Vasen είκ. 43. kOblER, ε. ά. είκ. 30. 496 κέ.
ματζ, έ.ά. πίν. 193. Άκροπόλεως: graef, πίν. 11 - 12, 3 έ. ά. 125.
άρ. 343. 4 AM 17, 1892, 211 είκ. 2 (σχε;διον).
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εις την ’Αττικήν τέχνην, ώστε ήτο μοιραΐον νά καλλιεργήσουν τότε οί ζωγράφοι 
συνεπέστερον τον μόνον τρόπον ποιας τίνος ατομικής διαιρέσεως των μορφών, όστις 
με την σύγχρονον έπικράτησιν τοΰ μελανόμορφου ρυθμού, δεν ήδύνατο νά είναι 
άλλος ή τό χάραγμα.

Έτέρα ένδειξις ότι, άκμάζοντος είσέτι τοΰ γεωμετρικού ρυθμού, έβάρυνεν 
επί των ζωγράφων ή σκιά τού μαύρου γανώματος είναι ή συχνή προσπάθεια 
αλλαγής του εις ερυθρωπόν, επιτυγχανόμενη δι’ άλ?αχγής τής θερμοκρασίας τής 
όπτήσεως — μακρυνον προανάκρουσμα τού «μή τυχαίου ερυθρού» των αττικών 
ερυθρόμορφων αγγείων λ "Οταν έπι τοΰ εσωτερικού των άβαθών γεωμετρικών 
κυλικών έχει μετατραπή τό γάνωμα εις ερυθρόν επιτυγχάνεται έντονος χρωματι- 
κότης, τόνου άντιτιθεμένου προς τήν σοβαράν όψιν των σκιαγραφημένοιν μορ
φών τού εξωτερικού.

'Η τάσις αυτή διαφυγής άπό τής μαύρης τυραννίας, μία εκ τών κυρίων 
προϋποθέσεων τής αποδοχής τών άνατολιζόντων θεμάτων, έκδηλούται, εϊδομεν, 
άπό τών αρχών ήδη τού 7ου αίώνος καί δι’ άλλου, μονίμως πλέον έπικρατήσαν- 
τος, μέσου διακοπής τής σκιαγραφίας, τοΰ χαράγματος. Δεν γνωρίζω δεύτερον 
άγγεϊον τής εποχής, επί τού οποίου ή λεπτότης τοΰ χαράγματος νά συνοδεύη αϊ- 
σθησιν τόσον λυρικήν.

Ό ζωγράφος. Πρώτος ό Richard Eilmann απέδωσε τά θραύσματα τού 
κρατήρός μας εις τον «ζωγράφον τών κριών», τήν κυρίαρχον ταύτην φυσιογνωμίαν 
εις τήν ’Αττικήν αγγειογραφίαν τών μέσων τού Του π.Χ. αίώνος \ Τό άγγεϊον, 
εις τό όποιον οφείλει ό ζωγράφος τό όνομά του, ή οίνοχόη τοΰ Μουσείου τής 
Αίγίνης με τούς διαφεύγοντας συντρόφους τού Όδυσσέως (άνωτέρω σ. 155) άνή- 
κει εις τά τελευταία γνωστά έργα του, ό κρατήρ τών έλάφων, έκ τών άρχαιοτέ- 
ρων, είναι προγενέστερον τής εισαγωγής εις τήν ’Αττικήν τέχνην τής «μαυρολεύ- 
κου» τεχνοτροπίας. Εις τό μεταξύ τών δύο τούτων άγγείων διάστημα έγιναν τά 
δύο μνημειώδη, δυστυχώς άποσπασματικά έργα του, ό άμφορεύς μέ τον ΙΤηλέα πα- 
ραδίδοντα είς τον Κένταυρον Χείρωνα τον μικρόν Άχιλλέα (είκ. 17-19) καθώς καί ό 
συχνότερον άπεικονισθείς κρατήρ μέ τόν φόνον τού Αίγίσθου, άλλοτε καί τά δύο είς 
τό Μουσεΐον τού Βερολίνου 3. Θά είναι είς τό μέλλον δύσκολον νά προσθέση τις 
είς τήν έξοχον περιγραφήν τού Sir John Beazley τών παραστάσεων επί τών δύο 
τούτων άγγείων. Ό συσχετισμός των όμως προς τόν κρατήρα τού Εθνικού Μου
σείου προσφέρει άρκετά ένισχυτικά διά τήν άπόδοσίν των είς τόν ίδιον ζωγράφον.

Προς τό σώμα τού Κενταύρου παρελληλίσα μεν ήδη τάς Σφίγγας τής άνω ζώ
νης. ’Έκδηλον ομοιότητα έχουν καί τά φολιδωτά κοσμήματα τών σωμάτων, τά 
πρόσωπα τών Σφιγγών μέ επίπεδον τήν άνω επιφάνειαν τής κεφαλής, τό στενόν 
μέτωπον, τήν διάταξιν τής κόμης, ήτις φέρει καί χαράγματα, όπως επί τών Σφιγ
γών. Τήν μεταβολήν τοΰ σχετικώς κανονικού τύπου ρινός τών Σφιγγών είς τήν

1 BSA XJ.VI, 143 κέ. (gis. richter).

2 CV Berlin 1, σ. 7 άρ. 1 j.μ.cook, έ.ά. 189 κέ. 

beazley, Devel. 5 κε. duxbabin, Gnomon 25, 19B3, 
247.

3 Άμφορεύς Πηλέως : ανωτέρω σημ. 36. Αίγίσθου : 
CV Βερολ. 1 πίν. 18-21. beazley, έ.ά. πίν. 3. buschor, 

Gr. Vasen 39. rtjmpf, έ.ά. 25. wedeking, έ.ά. σ. 136 
είκ. 64. ματζ, έ.ά. είκ. 210-11.
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σαρκώδη γαμψήν ρίνα των μορφών τοϋ κρατήρος τοϋ Αίγίσθου προεκάλεσαν πι- 
θανώτατα τά κατακλύσαντα την ’Αττικήν τέχνην τοΰ 7ου αίώνος ανατολικά πρό
τυπα, επί των όποιων έκυριάρχει τό ιδανικόν τοΰτο τής ανθρώπινης μορφής.

Όμοια επαναλαμβάνονται καί τά παραπληρωματικά κοσμήματα: άγκιστρα, ρόμ
βοι, οί εκ λεπτών μίσχων κα'ι κοκκίδων άποτελούμενοι ρόδακες, ακόμη καί ή δια- 
κόσμησις τών λαβών διά μαύρων τετραγώνων, τά όποια επανέρχονται καί επί 
τοΰ χείλους τοϋ άμφορέως τοΰ Πηλέως.

Δυνάμενοι οΰτω χωρίς δισταγμόν νά κατατάξω μεν όριστικώς μεταξύ τών 
έργων τοΰ «ζωγράφου τοΰ κριοΰ» τον κρατήρα τοΰ Εθνικού Μουσείου κερδίζο-

Είκ. 21 α. Εϊκ. 21 β.

μεν εις την ατομικήν περίπτωσίν του τήν εικόνα τής πλήρους έπικρατήσεως εις 
τήν «δρακόντειου» τέχνην τοΰ 7ου αίώνος ξένων ζωογόνων ρευμάτων, άτινα προσ- 
■έδωσαν εις τάς μυθογραφικός παραστάσεις πρωτόφαντου ζωηρότητα. "Αν σταθώ- 
μεν επί τοΰ λευκού τών αγγείων τοΰ Βερολίνου, αλλά καί τής οίνοχόης τής Αίγί- 
νης, τοΰ οποίου έγινε χρήσις κυρίως διά τά γυμνά τών γυναικείων σωμάτων, 
αλλά καί τών ανδρικών — μάλιστα όχι μόνον επί ενός «άνάνδρου», όπως ό Αϊγι- 
σθος (Beazley)— πειθόμεθα ότι ή άρχαιοτέρα τεχνοτροπία τοΰ κρατήρος τοΰ Μου
σείου δεν συνεχίζεται, άλλ’ άνακόπτεται εις τήν νεωτέραν φάσιν τοΰ ζωγράφου. 
’Από τής λιτότητος τής μονοχρωμίας τον παρέσυρεν εις τήν αφθονίαν τής χρω
ματικής φυτικότητος τό νέον εξ ’Ανατολής ρεΰμα, τό όποιον δεν είναι ή μία πα
ρεμβολή εις τήν έχουσαν συνείδησιν τών περιορισμών της ’Αττικήν Αγγειογρα
φίαν. ’Αντί νά μοχθήση, πρωτοπόρος τοΰ μελανόμορφου ρυθμού διά τήν άνάπτυ- 
ξιν τής τεχνικής τοΰ χαράγματος, προσεχώρησεν εις τήν άνατολίζουσαν μαγείαν, 
τήν καταλΰτριαν τής ελληνικής σωφροσύνης, τοΰ «πρέποντος».
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Έκ των άλλων αγγείων και θραυσμάτων, των σχετισθέντων μέ τον «ζωγρά
φον των κριών», είναι σχεδόν απαράδεκτος ή άπόδοσις εις αυτόν τοΰ φημισμένου 
αγγείου τοΰ Μενελάου, έκτου ευρήματος τής Αίγίνης1. Ούτε τα παραπληρωμα
τικά κοσμήματα, οΰτε τά πρόσωπα, ούτε τό σχέδιον έχουν την ορμήν καί τό πλά
τος των άλλων έργων του. Λείπει από τάς μορφάς ή έντονος εκείνη διαγραφή, 
τό ποσοστόν τής μεγαλογραφίας, τό όποιον θά ύψωνε την μνημειακότητα τής 
πομπής. ’Απαραγνώριστος είναι άντιθέτως ή υπό τοΰ J. Μ. Cook άπόδοσις ολί
γων θραυσμάτων τής Άκροπόλεως, εξαιρετικής τέχνης, των όποιων τά πλεΐστα 
είκονίζονται εδώ.

Έπί δύο έκ τούτων, πιθανώς έκ βάσεως κρατήρος προερχόμενων (είκ. 21 α-β) 
— ώς ύπετέθη CV. Berlin — , σώζονται, τό πρόσωπον γυναικός, φέρον λευ
κόν έπίθετον χρώμα καί έπί τοΰ μετώπου έλικοειδεΐς βοστρύχους. Τό υπόλοι
πον τής ιδίας μορφής τοΰ άλλου θραύσματος, μέ ύψωμένην την δεξιάν, δεικνύει 
τό πλαισιούμενον υπό τής μαιανδρωτής παρυφής τοΰ πέπλου στήθος, μέ γυμνό
τητα άπαράδεκτον δι’ άλλην θεάν πλήν τής ’Αφροδίτης, ήτις υποβάλλει ώς θέμα 
την κρίσιν τοΰ Πάριδος1 2. Εις την περίπτωσιν ταύτην θά εΐχομεν την άρχαιοτέ- 
ραν ’Αττικήν παράστασιν τοΰ μύθου ολίγον μόνον νεωτέραν τής έπί τής όνομα- 
στής Κορινθιακής όλπης Chigi τοΰ Μουσείου τής Villa Giulia, χρονολογουμένης 
συνήθως περί τά μέσα τοΰ 7ου αίώνος3. Τό πάχος τοΰ όφθαλμοΰ καί τήν λυγε- 
ρότητα τών όφρύων τά έπανευρίσκομεν έπί τών συντρόφων τοΰ Όδυσσέως τής 
οίνοχόης τής Αίγίνης. Τό ρευστόν πλάτος τής γραμμής πηγάζει έκ τής ανάγκης 
τονισμού τής μεγαλωσύνης τών μορφών. Έκ τοΰ πλατέος μετώπου, τών έλικοει- 
δών βοστρύχων, τής ίσχυράς καμπύλης τής κεφαλής, τής σχετικώς υψηλής θέσεως 
τοΰ ώτός ύποχρεούμεθα νά κατατάξω μεν τά θραύσματα εις έποχήν νεωτέραν τοΰ 
άμφορέως τοΰ Αίγίσθου. ”Αν παραδεχθώμεν καί τήν ρίνα όλιγώτερον γρυπήν θά.

τηί έξελί£ιςεως του ζωγράφου προς την πα-έχωμεν τύπον προσώπου δηλωτικόν 
ραΐτησιν από τής άμέτρου μορφής.

Συγγενής προς τά τελευταία θραύσματα είναι ό θαυμαστός λέων τοΰ λέβη- 
τος τοΰ Βερολίνου (είκ. 22)4, αττικόν πάρισον ενός κορυφαίου κυκλαδικού /δέον
τος τής εποχής, τοΰ έπί τοΰ κρατήρος τοΰ Cabinet des Medailles5. ’Όχι άνευ πι
κρίας διά τό τόσον μικρόν ύπόΐιοιπον αγγείου, έπί τοΰ όποιου θά ιστορείτο πιθα- 
νώτατα σπουδαίος μύθος, άτενίζομεν τό τελευταίως μεταξύ τών θραυσμάτων τής 
Άκροπόλεως άνακαλυφθέν θραύσμα, τό όποιον άπεδώσαμεν εις τον ζωγράφον μας6

1 karo, 26 Hall. Winckelmannspr. 14. ηαμρε, ε.ά. 

70, είκ. 30. CV Βερολ. 1, πίν. 31-33. j Μ.cook, BSA 
35, 189. rumpf, Gr. Mai. 25, πίν. 4,1.

2 Πρβ. τό έξοχον έλεφάντινον σύμπλεγμα, Gis. rtch- 

TER, AJA 49, 1915,261 κέ. schEFOed, Archaologie 

108, πίν. l,i. matz, ε.ά. είκ. 289.
3 pfuhe, MuZ. είκ. 59, pay'NE, Nc. 71. Protokor. Va-

sen πίν. 27-29. kunze, AM 1930. ι,ανε, Greek Pottery
πίν. 24b. donbabin, JHS 71,1951, 67. matz, πίν. 153-
155. rumpf, ε.ά. 83 πίν. 6,7. ceairmont, Parisurteil 13. 
"Εγχρωμος άπεικόνισις: Ant. Denkm. II, πίν. 44 - 45.

”Av είναι πράγματι Πάρις ό ’Αλέξανδρος;) τοΰ πρώτο - 
αττικού θραύσματος έκ Κυνοσάργους (bENNDORf, Gr. 
Siz. Vasenb. πίν. 14,1. j.m.cook, ε.ά. πίν. 54. kublER, 

ε.ά. 67 είκ. 63. RUMPF, ε.ά. 31) στηρίζεται σημαντικώς ή 
εικασία αυτή.

4 CV πίν. 34,1 καί 35,ι - 2. kObeER, ε.ά. είκ. 16. 
rumpf, Gr. Mai. 24 πίν. 4,2.

5 JHS 46, 1926, πίν. 10. buschor, Gr. Vasen 61, 
72. matz, έ. ά. πίν. 182 σ. 277. wedeking, έ. ά. 70, 
είκ. 26. rumpf, Gr. Mai. 27, πίν. 5,2.

6 j.m.cook, JHS 72,1952, 93 πίν. VI, 4b.
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ΠίΧΑΞ 6.

Έκ τοΰ πρωτοαττικοΰ κρατήρος του ΈΌ-νικοΰ Μουσείου.
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ΠίΝΑΞ 8.
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ΙΙΐΝΑΞ 9.

Θραύσματα πρωτοαττικών αγγείων εκ τής Άκροπόλεως
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Είκ. 22. Είκ. 23.

(πίν. 9,3). Ή κεφαλή μέ την δαιδαλικήν κόμμωσιν, την γαμψήν ρίνα καί ό τύπος 
τοΰ ώτός έχουν παράλληλον τον Πηλέα τοΰ άμφορέως έκ τής Αίγίνης (είκ. 18)' δεν 
λείπει ούτε ό τυπικός διά τα έργα τοΰ ζωγράφου οφθαλμός, ό έκφράζων «τό παι
δικόν έξάφνισμα διά τά θαύματα τής φύσεως » λ Ύπεράνω τοΰ ρόδακος είναι 
περιστερά, τής όποιας τό άνω λευκόν πτερόν περιεγράφη διά βαθέος χαράγματος. 
Δεν είναι βέβαιον άν τό συνδεόμενον με τό στήθος τής περιστεράς σημεΐον είναι 
τό άκρον χειρός, ήτις θά έκράτει ταύτην, ή ΰπαρξις πάντως πτηνοΰ μεταξύ δύο 
μορφών προκαλεΐ αναπάντητα ερωτήματα ως προς τό ίστορούμενον θέμα.

Μέ τήν άλλην επιτυχή 
άπύδοσιν τοΰ J. Μ. Cook 
τοΰ θραύσματος τής ’Ακρο- 
πόλεως μέ τον τρέχοντα κύ- 
να (πίν. 9,ι) κερδίζομεν τό 
υπόλοιπον ενός είσέτι έξαι- 
ρέτου έργου του — ύποκρη-

τηριδίου ή βάσεως μεγάλου κρατήρος, τύπου πρωιμοτέρου των τριών έκ τοΰ τύμ
βου Α τής Βάρης 1 2 (βλ. είκ. 23 τήν τομήν, κατά σχέδιον Άλ. Κοντοπούλου). Αν 
ένθυμίζη συγχρόνως γνωστούς πρωτοκορινθιακούς καί ιωνικούς κύνας είναι τούτο 
αποτέλεσμα τής άδιστάκτου δεκτικότητος τών ’Αθηναίων τεχνιτών, ο'ίτινες ήδύ- 
ναντο νά έμπνέωνται έκ περισσοτέρων τοΰ ενός καλλιτεχνικών προτύπων, άνευ 
ζημίας τής ιδιομορφίας των, μάλλον όμως μεταξύ τών πρωτοκορινθιακών πρέπει 
νά άναζητήσωμεν τό πρότυπον τοΰ κυνός. Άν ιδίως συγκριθή ό κύων τοΰ Ατ
τικού θραύσματος μέ τούς όμοιους τής οίνοχόης Chigi (σημ. 54) γίνεται φανερά 
ή έξάρτησις καί χρήσιμος ό παραλληλισμός προς σύγχρονον πρωτοκορινθιακόν 
πρότυπον.

1 buschor, έ'.ά. 45.
2 "Οπως ΰπετέθη εις C.V. Βερολ. σ. 7 καί έπεδοκι- 

μάσθη υπό τοϋ j.Μ.cook, JHS 59, 151. Τήν προέλευ- 
σιν έξ ανεξαρτήτου ύποκρητηρηδίου μάλλον ή ποδός 
μεγάλου αγγείου δικαιολογεί καί τό άνεξήγητον δι’

άλλο σχήμα πάχος τοΰ θραύσματος. Διδακτικόν διά τό 
δλον σχήμα είναι τό ενδιαφέρον μικρόν ύποκρητηρίδιον 
τοΰ Έθν. Μουσείου άρ. 862 (C.C. 426' δχι «couvercle 
de vase») έκ «τάφων Φαλήρου», έδώ είκ. 26 κατά σχέ
διον Άλ. Παπαηλιοπούλου.
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Μετά την μεγαλογραφίαν ή μικρογραψική τέχνη τοΰ δίνου έκ τής Άκροπό- 
λεως (πίν. 9,4)', μέ την γοητείαν των δύο ηνιόχων, τοΰ λευκοΰ και τοΰ μαύ
ρου των επαλλήλων ίππων, είναι μία είσέτι έ'νδειξις τής πολυμερούς ίκανότητος 
τοΰ ζωγράφου μας. Έπι ενός έκ των θραυσμάτων άλλου αγγείου (είκ. 24) δια- 
κρίνονται οί ίπποι άρματος' ό τύπος τοΰ σώματος καί ή διάθεσις των χρω
μάτων ανακαλούν τόσον την οίνοχόην μέ τούς τρέχοντας κύνας, ώστε σχεδόν δεν 
επιδέχεται συζήτησιν ή άπόδοσις εις τον ζωγράφον μας". Τοΰ προηγουμένου των 
ίππων άρματος έσώθη, πλήν τών τροχών, καί μέρος τοΰ άξονος, καθώς καί τμήμα 
τοΰ σώματος τοΰ αναβάτου- τό καστανόν χρώμα τοΰ άρματος θά τό συναντή
σω μεν πάλιν, εις δμοιον μάλιστα συνδυασμόν μετά τοΰ λευκοΰ καί μαύρου, μόνον

Είκ. 24. Είκ. 25.

εις λεύκάς ληκύθους τής εποχής τοΰ καλού Γλαύκωνος, δηλαδή τής προότης φάσεως 
τής κλασσικής πολυχρωμίας.

Τό δεύτερον θραΰσμα τοΰ ίδιου αγγείου (είκ. 25), μέ τό άνω τμήμα άξονος άρ
ματος, φέρει κάτω πέντε γράμματα καί υπόλοιπον έκτου. Δέν έ'χομεν νά προτείνωμεν 
καλυτέραν άνάγνωσιν τής τοΰ Graef: Άντήνω[ς>\. Την πρώτην άνακύπτουσαν ύπό- 
θεσιν δτι δηλοΰται τό δνομα αγγειοπλάστου3, καθιστά άπίθανον ή άνευ παραλ
λήλου δι’Αττικά έ'ργα τής εποχής ύπαρξις υπογραφής τεχνίτου4. ’Άλλη δυσκο
λία προκύπτει έκ τοΰ δτι εις τό άγγεΐον τούτο υπό την δευτερεύουσαν ζώνην τής 
άρματοδρομίας πρέπει νά εύρίσκεται ή πιθανώτατα μυθική, κυρία άφήγησις, έπε- 
ξηγηματικαί τής οποίας θά ήσαν αί έπιγραφαί. ”Αν μάλιστα, δπως φαίνεται πι-

1 graef, άρ 364. J.Μ.cook, BSA 35, πίν. 54a.
2 GRAEF, πίν. 43, άρ. 368a-b. GEBAUER, εις CV Βε

ρολίνου σ. 7. j.m.cook, ε.ά. πίν. 54b.
3 “Οπως προτείνει ό Sir john beazley, Devel. 8, μή 

άποκλείων και κτήτορα ή άναθέτην.
4 Άντιθέτως έκ τής κορινθιακής καί άργείας (;) πε

ριοχής έχομεν ένωρίτερον ύπογραφάς τεχνιτών : Οίνο- 
χόη Ιθάκης μ. Robertson, BSA 43, 9 κέ., πίν. 38-39. 
rumpf, Or. Mai. 26,33. wedeking, Anf. 52 κέ. Κρα- 
τήρ ’Αριστονόθου : PFUHL, ΜτιΖ 64 - 65. ΒΕΑΖΕΕΥ, Be

vel. 8. Πρβ. ΧΡ. ΚΑΡΟΥΖΟΥ, Έπιτύμβιον Τσούντα 
538, 571.
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θανόν, τά θραύσματα προέρχονται έκ ποδός κρατήρος τύπου Βάρης, τότε θά 
ειχομεν υπό την άρματοδρομίαν πομπήν ηρώων, κατά τον τύπον τού αγ
γείου τού Μενελάου ι, όχι όμως ’Αχαιών, αλλά Τρώων, μεταξύ τών οποίων 
θά παρίστατο κα'ι ό Άντήνωρ, ό δημογέρων, ό δίκαιος και είρηνοποιός, ό 
θαυμαστής τής ’Ελένης, ό φίλος τού Πριάμου, προ τού οποίου χειρονομεί όρ
θιος επί τού κρατήρος τού Έργοτίμου καί Κλιτίου1 2. Θά ειχομεν οΰτω τήν 
άρχαιοτέραν παράστασιν τού πατριαρχικού Τρωός, εις τήν ’Αττικήν τέχνην 
σύγχρονον με τήν πρώτην έμφάνισιν τών ’Αχαιών ηρώων επί τού αγγείου τού 
Μενελάου.

Πόσον λεπτομερειακώς έγνώριζεν ό ζωγράφος μας τούς μύθους τών ηρώων 
τό άπέδειξεν ό Sir John Beazley εις τήν έξέτασιν 
τών ζώων, τά όποια κρέμονται άπύ τού ραβδίου τού 
Κενταύρου Χείρωνος (είκ. 19). ’Αντί τού συνήθους 
κυνηγίου, λαγωών καί άλώπεκος, τον παρέστησε νά 
κρατή «τρία μικρά νεαρά πλάσματα», άπο τά όποια 
τό πρώτον θεωρεί ό Sir John Beazley λέοντα, τό 
δεύτερον κάπρον, τό τρίτον λύκαιναν 3. Κατά τον μυ- 
θογράφον ’Απολλόδωρον ό Χείρων έ'τρεφε τον μικρόν 
Άχιλλέα με έντόσθια λεόντων καί τον μυελόν άγριων 
κάπρων καί άρκτων», ενώ εις τήν «Άχιλληΐδα» τού 
Στατίου ό ίδιος ό ήρως διηγείται ότι έτρέφετο με έν- 
τόσθια λεόντων καί με μυελόν ημιθανούς λυκαίνης.
Τό εξ Αίγίνης άγγεϊον μάς διδάσκει, έτόνισεν ό Bea
zley, ότι ή παράδοσις, τήν οποίαν διέσωσαν οί νεώ- 
τεροι μυθογράφοι, έχει άρχαιοτάτην προέλευσιν, τό 
άργότερον άπο τού 7ου αίώνος π.Χ. Ώς προς τήν λύ
καιναν, τήν οποίαν μόνον ό Στάτιος άναφέρει καί παραδέχεται ό Beazlejr ότι 
παρίσταται επί τού άγγείου, παρατηρεί τελευταίως ό Rumpe (Gnomon 25, 
1953, 469) ότι αί δύο άρκτοι τών παραστάσεων τού ουρανού έχουν επίσης μα
κράν ουράν, ώστε επί τού άγγείου παρίσταται πιθανώς άρκτος, όπως θέλει καί 
ό Απολλόδωρος 4 . Ένίσχυσιν τής τελευταίας άπόψεως άποτελεΐ ό σωθείς μέχρι τών 
ημερών μας θρύλος διά τήν τροφήν ήρωος τών νεωτέρων χρόνων, έχοντος μυθι
κήν σχεδόν δύναμιν, τού άρχηγού τών ’Αλβανών καί Ήπειρωτών Σκεντέρμπεη — 
όπως τον διέσωσε γνωστός Έλλην ποιητής:

«Πριν γεννηθή ό Σκεντέρμπεης, μωρέ παιδιά, ή μάννα του, βασίλισσα τής 
’Αρβανιτιάς, ονειρεύτηκε παις θά ν’ άποχτούσε θεριό άνήμερο καί άνυπόταχτο. Καί 
σά γεννήθηκε, άπο τά μικρά χρόνια παιγνίδια του ήτανε τ’ άρματα. Οί δασκά- 
λοι του, πού τον μάθαιναν γράμματα καί βασιλικό φέρσιμο καί άνδρειότη, τον

1 Άνωτ. σημ. 51. 3 beazley, Bull. Vereen. 14, I, 4-6. Devel. 10 κέ
2 Furtwangi.ER-REICHhold, τιίν. 11-12. BEAZLEY, 4 Καί ό fr. JOHANSEN, Αραγμα Nilsson 185-6 προ-

Devel. ;S0. τιμά ώς τρίτον ζφον τήν άρκτον.

Είκ. 26.
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έσυνήθιζαν ταχτικά στα κυνήγια καί τον έθρεφαν βολές-βολές με καρδιές άρκου- 
διον καί με πνεμόνια άπδ καπρί1 ».

Τό σημαντικώτερον σημεϊον τής άφηγήσεως δτι δχι άλλος τις, άλλα οί «δα- 
σκάλοι του, που τον μάθαιναν βασιλικό φέρσιμο και άνδρειότη» — όπως ό Κένταυρος 
Χείρων τον Άχιλλέα — αυτοί είχον άναλάβει καί την ειδικήν διατροφήν του απο
τελεί άπαραγνώριστον μαρτυρίαν δτι επί των όρέων τής ’Ηπείρου έπέζησε, μετα- 
φερθεΐσα ύπδ των Ελλήνων κατοίκων επί τοΰ χριστιανού ήρωος Σκεντέρμπεη, 
ή παράδοσις δτι ή τροφή διά σπλάγχνων αγρίων ζώων προάγει τήν παλληκα- 
ρωσΰνην.

Ώς βέβαιον δυναται νά θεωρητή δτι ό Πίνδαρος έγνώριζεν δλας τάς λεπτο
μέρειας τής, εκ των «Κυπρίων» πιθανώς καταγομένης, παλαιοτάτης παραλλαγής 
τοΰ μύθου. Πώς δμως τον παρουσίασε; Περιγραφών (Γ' Νεμεόν. 74 κέ.) τά παί- 
γνια τοΰ ξανθοΰ Άχιλλέως εις τον δόμον τής Φιλύρας, δσα ό ήρως έξαέτης τδ 
πρώτον έπεχείρει, άντιπαρέρχεται τήν αρχαϊκήν εκδοχήν:

«χερσ'ι ΐλαμινά
βραχυσίδαρον ακοντα πάλλων ίσα τ άνέμοιο, 
μάχα λεόντεσσιν άγρυ- 
τέροις έπρασσεν φόνον,
κάπρους τ έναιρε' σώματα δε παρά Κρονίδαν 
Κένταυρον άσϋμαίνοντα κόμιζεν».

Περιοριζόμενος εις τδ «άσθμαίνοντα» αποσιωπά ό ποιητής, δπως εύστόχως 
έτόνισεν ό Donald Robertson 2, τήν περιγραφήν τής τροφής τοΰ ήρωος, καί 
τοΰτο, δυνάμεθα νά προσθέσωμεν, έ'γινεν δχι διά λόγους συντομίας άλλ’ άναμφιβό- 
λως εξ άντιδράσεως προς τήν διαμορφωθεΐσαν κατά τδ αρχαϊκόν στάδιον τής 
μυθοπλαστίας παραλλαγήν, τής οποίας τήν νεανικήν ωμότητα δεν ήνείχετο δ ύψη- 
λοβάμων νοΰς του.

Άνασκόπηΰτς. ”Αν καί τά ολίγα σωζόμενα έ'ργα του άναδεικνύουν τδν «ζω
γράφον τών κριών» ώς δεσπόζουσαν φυσιογνωμίαν εις τήν ’Αττικήν αγγειογρα
φίαν τοΰ 7ου αίώνος είναι εν τούτοις πρόωρον νά όμιλήση τις έκτενέστερον 
περί τής προσωπικότητάς του στηριζόμενος μόνον επί τούτων. Ώς βέβαιον συμπέ
ρασμα είναι δυνατόν νά έξαχθή δτι πρώτος παρέστησε μέ συνέπειαν μύθους εκ 
τοΰ έπικοΰ κύκλου, απαλλαγείς τής τυραννίας τών φανταστικών ή αγρίων ζώων 
τοΰ πρωίμου άνατολίζοντος ρυθμοΰ. Πόσον είχεν υποταγή καί ό ίδιος εις τδ 
ρεΰμα τοΰτο άποδεικνύεται έκ τριών έ'ργων του συγχρόνων πρδς τδν κρατήρα τοΰ 
Κεραμεικοΰ’ τής ήδη άποδοθείσης εις αυτόν οίνοχόης τοΰ Φαλήρου (πίν. 8,2) μέ 
τήν προτομήν τοΰ λέοντος καί έκ τοΰ αχώριστου από ταύτης κρατήρος Burgon 
μέ τούς δύο άντιμετώπους λέοντας, τοΰ οποίου καί τά παραπληρωματικά κοσμή

1 ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ, ιά "Απαντα (εκδ. Μ. Περάνθη) 508 2 Class. Rev. 54, 1940, 177' πρβ. καί βεαζπευ, De-

κέ. («Ή Εικόνα».) vel. 10 κέ.
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ματα είναι γνώριμα έξ άλλων έργων τοΰ ζωγράφου \ Εισαγωγήν εις την πρώτην 
ταύτην φάσιν του, θά έλέγαμεν την δαιμονικήν, αποτελεί το άρχαιότατον έξ δλων 
των γνωστών έργων του, ό έξοχος λέων τής οίνοχόης τής ’Αγοράς, τής συνδεόμε
νης με την πρώτην μετοπικήν παράστασιν εις την ’Αττικήν τέχνην1 2. Ή άκατά- 
σκευος είσέτι, παχεΐα κεφαλή τοΰ λέοντος, με τριγωνικήν τήν άνω άπόληξιν, με 
πλατύ το μεταξύ τοΰ οφθαλμού καί τής χαίτης κενόν τμήμα, γίνεται ή μορφικώς 
τιθασσευμένη λεοντοκεφαλή εις τήν αμέσως νεωτέραν οίνοχόην τοΰ πίν. 8. Των 
πρώτων τούτων ζώων του τήν άνημερότητα έχουν κληρονομήσει αί ανθρώπινοι 
μορφαί επί τοΰ πρωιμοτέρου έ'ργου του μέ μυθικήν παράστασιν, τοΰ άμφορέως 
τοΰ Αίγίσθου, ενώ ή ίλαροτέρα έκφρασις επί τών μορφών τοΰ ολίγον νεωτέρου άμ
φορέως τοΰ Πηλέως είναι περισσότερον διάχυτος εις τα τελευταία χρονολογικώς 
έργα του, ιδίως τήν οίνοχόην τής Αίγίνης μέ τούς κριούς τοΰ Πολυφήμου.

Τήν ακτινοβολίαν τών έ'ργων τοΰ «ζωγράφου τών κριών» μαρτυρούν σύγ
χρονα αγγεία μέ τεχνοτροπίαν τόσον έξηρτημένην εκ τούτων, ώστε δέν είναι άνε- 
ξήγητον ότι τοΰ έχουν άποδοθή 3. "Οταν αί πιθανώς ήδη από τής γεωμετρικής 
εποχής διαδοθεΐσαι έπικαί διηγήσεις4 κατακτούν, ιδίως από τών μέσων τοΰ 7ου 
αίώνος, τήν ’Αττικήν τέχνην, τήν ευρίσκουν τόσον κυριαρχημένην υπό τής ανατολι
κής φαντασιώσεως, ώστε αί μορφαί τών ήρώων είναι κατ’ άρχάς άμετροι, μακρό- 
συρτοι, άπιθάνως δύσμορφοι (άμφορεύς Αίγίσθου)— μέ μίαν λέξιν προμνη μειακαί, 
αφού εκ τών απαραιτήτων παραγόντων τής μνημειακότητος είναι καί ή λογική 
ίσορρόπησις τής μορφής. Εις τό από τών μέσων τοΰ 7ου αίώνος μνημειακόν στά- 
διον τής τέχνης συνέβαλεν δ ζωγράφος μας κυρίως διά τών νεωτέρων έργων του, 
εις τα όποια εισάγει ό λέων τοΰ λέβητος έκ τοΰ Βερολίνου (είκ. 22). Συγκρινό- 
μενος μέ τον επί τής οίνοχόης τοΰ Φαλήρου (πίν. 8) είναι ήμερώτερος, όχι άμοι
ρος σχηματοποιήσεως’ οί κάτω όδόντες δέν έχουν δηλωθή, ή γλώσσα μόλις ύπο- 
δηλοΰτοι, τά περιγράμματα είναι λεπτότερα, ενώ παραλλή?νΐος ή άφθονωτέρα χρή- 
σις λευκού διά τήν χαίτην είναι διακοσμητικόν ύποκατάστατον τής ήλαττωμένης 
άνημερότητος 5.

1 Οίνοχόη Φαλήρου: Jdl. 2, 1887, 52 είκ. 14 (boheau). 

pfuhe, MuZ είκ. 83. Hesperia 2, 1933,594 (d. burr), 

j. M. cook, BSA 35, 194. CV Βερολ. 1, 7 άρ. 9. Λέβης 
Burgon : pfuhe, MuZ είκ. 82. buschor, Gr. Vasen 
είκ. 47. kubeer, ε.ά. πίν. 17. matz, ε.ά. rumpf, ε.ά. 
31. CV Βερολ. 1 σ. 7 άρ. 8. kunzE, Kret. Bronz. 188 
σημ. 50. Δέν παραδέχεται τήν συσχέτισιν μέ τόν «ζω
γράφον τών κριών» ό J. μ. cook, JHS 59, 152.

2 Hesperia 22, 1953, πίν. 18c.
3 j.μ.cook, BSA 35, 199. CV Βερολίνου 1, 7 άρ.

kubeer, έ. ά. είκ. 35, 36,39. ματζ, ε.ά. πίν. 203-206. 
Προβληματική μένει ή οχέσις πρός τό έ'ργον τοΰ «ζω
γράφου τών κριών» τών θραυσμάτων Αίγίνης μέ Σφίγγα 
καί πολεμιστάς, kraiker, Aigina άρ. 554, 582, 584-5, 
πίν. 42 - 43 (πρβ. kObeER, έ'.ά. είκ. 37-38 καί CV Βε
ρολ. 1, 7, άρ. 11-12). Άντιθέτως τό εις τόν «ζωγρά
φον τών κριών» άποδοθέν θραύσμα λουτηρίου (;) τής

’Αγοράς Ρ 7984 (CV Βερολίνου I, 7 άρ. 7) μέ τμήμα 
κεφαλής λέοντος έ'χει τά χαρακτηριστικά τοΰ σχεδίου 
του τόσον φανερά, ώστε δυναται νά καταταχθή μεταξύ 
τών πρωίμων έ'ργων του. (Ευχαριστώ τήν Lucy Talcott 
διά τήν προθυμίαν μέ τήν όποιαν έθεσεν εις τήν διά- 
θεσίν μου τό θραύσμα τοϋτο).

4 Περί τών οποίων τελευταίον hampe, Homer. Gleich- 
nisse.

5 ’Επί τοΰ λέοντος τής οίνοχόης τοΰ Φαλήρου (πίναξ 
8) τά φανερά ίχνη λευκών γραμμών πρός δήλωσιν τής 
χαίτης άποτελοΰν μόνον άπόπειραν εισαγωγής τοΰ μαυ- 
ρολεύκου τρόπου, τήν οποίαν συναντώμεν εξαιρετικούς 
επί τών γεωμετρικών καί σπανίως επί τών πρωίμων 
πρωτοαττικών άγγείων' AM. 17, 1892, 302 είκ. 8. Πίναξ 
Σουνίου: Έφ. 1917, 203. j. Μ. cook, ε.ά. 35 πίν. 40b. 
zervos, L’art en Grece είκ. 46. matz, έ ά. πίν. 192b. 
rumpf, Gr. Mai. 29, πίν. 4,4.
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Διά τούς λόγους τούτους κατερχόμεθα διά τον λέβητα τοΰ Βερολίνου εις την 
αρχήν τοΰ τρίτου τετάρτου τοΰ 7ου αί., αφού διά τής συγκρίσεως τοΰ ολίγον άρ- 
χαιοτέρου θραύσματος τοΰ κυνός προς την οίνοχόην Chigi έκερδίσαμεν την χρονολόγη- 
σιν τοΰ πρώτου περ'ι τά μέσα τοΰ Του αίώνος. Ή νεωτάτη φάσις τοΰ ζωγράφου, 
άντιπροσωπευομένη υπό τής οίνοχόης τής Αϊγίνης καί των θραυσμάτων τής Άκρο- 
πόλεως (είκ. 21), σχεδόν συγκρούεται με την αρχήν τής δράσεως τοΰ «ζωγράφου 
τοΰ Νέσσου», τοΰ οποίου αποτελεί αξίαν προβαθμίδα. Τά αρχαιότατα έργα τού 
ζωγράφου, αί δύο οίνοχόαι καί 5 κρατήρ τής όδοϋ Πειραιώς (τάς Σφίγγας παρελ- 
ληλίσαμεν ήδη, σελ. 153, προς τήν Σφίγγα τοΰ Κεραμεικοΰ), άντιπροσωπεύοντα τήν 
προμνημειακήν φάσιν, μαρτυρούν αϊσθησιν τοΰ δευτέρου τετάρτου τοΰ αίώνος χρόνων.

Εις τήν ’Αττικήν τέχνην ή εποχή αυτή συμπίπτει μέ τό προμυθογραφικόν 
της στάδιον. Μόνον δι’ οριστικής αποδοχής καί καλλιέργειας τοΰ μύθου αντί τών 
ζώων, από τής εποχής τοΰ Δράκοντος, προετοιμάζεται ή κυριαρχία τοΰ λόγου, τής 
έπικρατήσεως τοΰ οποίου εις τήν μορφήν πόλεως δικαίως θεωρείται πρωταγωνι
στής ό Σόλων.

’Έργα τον «ζωγράφου τών κριών» (Ή κατάταξις είναι χρονολογική).

1) Οίνοχόη ’Αγοράς (ανωτέρω σελ. 165).
2) » Φαλήρου (πίν. 8,2).
3) Κρατήρ Έθν. Μουσείου (είκ. 13-15, πίν. 5-7).
4) Θραύσμα ’Αγοράς (σ. 165, σημ. 3).
5) Κρατήρ Burgon (σ. 164).
6) Άμφορεύς Αίγίσθου (σ. 158).
7) Άμφορεύς Πηλέως (είκ. 17-19).
8) Θραύσμα εκ τής Άκροπόλεως (πίν. 9,2).
9) Θραύσμα εκ τής Άκροπόλεως με κύνα (πίν. 9,ΐ).

10) Θραύσμα βάσεως αγγείου εκ τής Άκροπόλεως (πίν. 9,2).
11) Μικρός δίνος εκ τής Άκροπόλεως (πίν. 9,ΐ).
12) Λέβης Βερολίνου (είκ. 22).
13) Θραύσματα έκ τής Άκροπόλεως μέ επιγραφήν (είκ. 25).
14) Οίνοχόη Αίγίνης μέ κριούς τοΰ Πολυφήμου (σ. 158).
15) Θραύσματα έκ τής Άκροπόλεως (είκ. 21).
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