
ΧΑΛΚΟΥΣ ΣΙΛΗΝΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΥΠΟ ΙΩΑΝΝΑΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Τον ’Οκτώβριον τοΰ 1936 παρεδόθη εις τό Εθνικόν Μουσεΐον [Εύρ. X. 15211] 
ό μικρός χαλκούς σιληνός (πίν. 1-3)1 εύρεθείς υπό ίδιαότου τυχαίως κατά τήν άνόρυξιν 
βόθρου, παρά τό Πυριτιδοποιειον (τέρμα όδοΰ Καβάλας), είς μικράν άπόστασιν από 
τής Τέρας όδοΰ. Τό άγαλμάτιον έχει 
υψ. 0,08, ή δε διατήρησις αύτοϋ είναι 
άρίστη. Ελλείπει μόνον ή οπλή τοΰ 
δεξιοΰ ποδός. Ή πράσινη όξείδωσις 
έχει καταστραφή είς διάφορα μέρη τοΰ 
σώματος.

Τό άγαλμάτιον — μορφή μάλλον 
διακοσμητική αγγείου παρά αύτοτε- 
λής—εύρέθη πιθανώτατα εντός τάφου, 
ό όποιος ή είχεν άλλοτέ ποτέ κατα
στραφή ή τότε υπό τοΰ παραδώσαντος 
τοΰτο. Είς τον ύποδειχθέντα χώρον 
άπεκαλΰφθησαν εντός των χωμάτων 
κατά τήν υπό τοΰ Εφόρου ’Αττικής 
κ. Κυπαρίσση2 ένεργηθεΐσαν ολίγους

μήνας άργότερον μικράν σκαψικήν έρευναν πλεΐστα συντρίμματα πήλινων 
πλακών, προερχομένων εκ τάφου, ώς καί θραύσματα μελαμβαφών αγγείων. 
Τέσσαρα εξ αυτών ανήκουν είς κύλικα με άποκλΐνον χείλος (είκ. 1) όμοιά- 
ζουσαν προς τήν ΰπ’ άριθ. 2492 τοΰ Έθν. Μουσείου με μικράς διαφοράς: 
τό περίγραμμα δηλαδή τής κοιλίας ήτο περισσότερον τονισμένον, ολόκληρον 
δε τό άγγεΐον ήτο κατά τι μικρότερον. Τό έτερον θραΰσμα (είκ. 2) έχει είς τό 
άνω μέρος προς τά έσω μικράν προεξοχήν — άποκεκρουμένην — είναι δε 

χείλος πυξιδοειδοΰς αγγείου, ασφαλώς μετά πώματος. Ό τάφος θά περιείχε καί άλλα 
άγγεια, τά όποια δυστυχώς κατεστράφησαν κατά τήν άνεύρεσιν. ΤΤδη δε κατά τήν

1 Και εδώ οφείλω νά έκφράσω τάς θερμός μου εΰχα- σΰνην τήν όποιαν είχεν όπως συζητήση μετ’ έμοϋ περί 
ριστίας προς τόν καθηγητήν μου κ. Γ. Π. Οίκονόμον τινων σημείων τής προκειμένης μελέτης, 
διά τάς πολυτίμους επιστημονικός υποδείξεις του. 2 Θερμότατα ευχαριστώ τόν κ. Ν. Κυπαρίσσην διότι

’Επίσης ευχαριστώ τόν κ. Fr. Brommer διά τήν καλώ- μοΰ έπέτρεψε τήν δημοσίευσιν τοΰ άνω άγαλματίου.

92

Είκ. 2.

ΤΟΜΟΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ
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άνασκαφήν ό χώρος είχεν οίκοδομηθή και ήτο δια τούτο αδύνατον νά γίνη συστη
ματική ερευνά.

Έκ τών προκειμένων θραυσμάτων δεν είναι δυνατόν νά συναγάγωμεν ακριβή 
χρονολογίαν, δυνάμεθα όμως νά εϊπωμεν μετά βεβαιότητος, δτι ανήκουν εις το πρώτον 
ήμισυ τοΰ πέμπτου π. X. αίώνος.

Εξαιρετικού ένδιαφέροντος είναι τό νέον εύρημα όχι μόνον, διότι πλουτίζεται 
ή τόσον ελλιπής σειρά χαλκών άγαλματίων σιληνών έξ εργαστηρίων τής κυρίως 
Ελλάδος, αλλά καί διότι αυτό καθ’ εαυτό είναι ώραιότατον έργον τέχνης.

Ό δημιουργός αυτού, αντιπρόσωπος τής ύψηλοτέρας βιοτεχνίας, δεν υστερεί τών 
συναδέλφων του τής μνημειώδους τέχνης ούτε ώς προς τον τρόπον τής συλλήψεως τής 
μορφής, ούτε ώς προς την έκτέλεσιν, ούτε ώς προς τό ήθος τού είκονιζομένου. Κατώρ- 
θωσε νά ένσαρκώση εις τό μικρόν έργον τέχνης την άνεξάντλητον εις οργασμόν καί 
ζωτικότητα φύσιν τού ανθρωπόμορφου δαίμονος, ό όποιος δεν είναι τίποτε άλλο παρά 
αυτό τό σύμβολον τής πρωτογόνου φΰσεως. Ό αισθησιακός χαρακτήρ καί ή πλησμονή 
τής ζωτικότητος τών δαιμόνων τούτων τού δάσους έξωτερικεύεται εις την ζωώδη μορ
φήν των μέ την άέναον κίνησιν καί τά χορευτικά ταιν πηδήματα. Δεν σάς καταπίνω,
λέγει ό Πολύφημος είς τον χορόν τών σατύρων, «....... έπεί μ’ άν εν μέση τή γαστέρι
πηδώντες άπολέσαιτ’ άν υπό τών σχημάτων». Εύριπ. Κύκλωψ 220.

Οί Σιληνοί, αυτοτελείς κατ’ άρχάς δαίμονες (Brommer, Satyroi σελ. 26), από τών 
μέσων περίπου τού 6ου π. X. αίώνος έρχονται είς επαφήν μετά τού Διονύσου, ό όποιος 
ολίγον κατ’ ολίγον συνεκέντρωσε περί έαυτόν όλους τούς δαίμονας τούς προσωπο- 
ποιούντας τά διάφορα στοιχεία τής άγριας φύσεως, τής όποιας ό ίδιος είναι ή κυριω- 
τάτη έκδήλωσις. Τήν έπίδρασιν τού κυρίου, ώς ήτον φυσικόν, ύφίστανται οί οπαδοί, 
κατ’ εξοχήν δε οί σιληνοί οί καί στενώτερον μετ’ αυτού συνδεδεμένοι, οί όποιοι έν 
τούτοις δεν αποβάλλουν παντελώς τον υπό τής παραδόσεως αποδιδόμενου είς αυτούς 
χαρακτήρα. Ό Διόνυσος, τοΰ όποιου ή λατρεία συνδέεται, ώς γνωστόν, μετά τών θρα- 
κικών καί ασιατικών θρησκευτικών συστημάτων, ίδίαις δέ μετά τής οργιαστικής λατρείας 
τής Μεγάλης Μητρός' (Εύριπ. Βάκχαι 60, 80 κ. έ. Στράβων X., 469). είναι ό θεός 
ό έμπνέων τούς ταραχώδεις ενθουσιασμούς. Τά έξαλλα παραληρήματα καί τάς υπό 
κυμβάλων συνοδευομένας ορχήσεις τών ιερέων τής Κυβέλης παρέλαβεν ό θίασος τού 
Διονύσου. Ή ακατανίκητος όμως δύναμις τού έπήλυδος θεού κατακλύζει τήν ελληνικήν 
γήν κατά τον 6ον αιώνα, ό δέ οργιαστικός χαρακτήρ τής λατρείας του, κατά συνέπειαν 
καί οί χοροί, γίνονται κτήμα καί άλλων θεών. (Στράβ. X. 468). ’Εκ τών χορών τούτων 
οί καλύτερον είς ήμάς γνωστοί είναι οί βακχικοί. Ούτοι διαφέρουν τοΰ είδους τών 
«καλών ορχήσεων» (Πλατ. Νόμοι VII, 815-6) όχι μόνον κατά τό περιεχόμενον, αλλά 
καί κατά τήν μορφήν. Δεν έχουν τήν εύρυθμίαν καί αρμονίαν, τήν οποίαν έπέβαλλεν 
ή αισθητική τών αρχαίων ορμητική κίνησις είναι τό κύριον χαρακτηριστικόν των. 
(Emmanuel La danse grecque· § 405). 'Ωραιότατα είναι τά παραδείγματα βακχικών 
χορών, τά όποια παρέχει ή πλούσια αγγειογραφία τού αυστηρού ρυθμού. Δεν είναι 1

1 Κατά τόν Λουκιανόν «περί όρχήσεως» 8, ή Ρέα έδίδαξεν τούς κορύβαντας τούς χορούς.
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δέ παράδοξον, δτι είς την εποχήν, καθ ’ ήν προάγεται τό σατυρικόν δράμα καί ή τέχνη 
τοΰ χορού φθάνει διά τού Αισχύλου εϊς την ύπερτάτην άνθησιν, ή παράστασις όρχου- 
μένων σιληνών είναι έξαιρέτως αγαπητόν θέμα.

Μόνον ως οργιαστικόν χορόν δυνάμεθα νά έρμηνεύσωμεν την έξαλλον κίνησιν 
τοΰ μικρού χαλκού σιληνού, ό όποιος υπό την έπίδρασιν τού θεού, ύφ’ ου κατέχεται, 
πλήρης ορμητικής ζωής και άδαμάστου δυνάμεως, πηδά καί εκσφενδονίζει μανιωδώς 
τά μέλη τού σώματός του προς όλας τάς διευθύνσεις. Έξετάζοντες καί τά ορχηστικά 
«σχήματα» εύρίσκομεν, ότι είναι εκείνα, τά όποια συναντώμεν σχεδόν πάντοτε είς τούς 
βακχικούς χορούς τών μαινάδων καί σατύρων.

Ή ισχυρά κάμψις τών ποδών τού σιληνού κατά τό γόνυ ενθυμίζει τό παλαιόν 
«Knielaufschema», τού όποιου είς τον πέμπτον πλέον αιώνα γίνεται χρήσις είς ώρι- 
σμένας περιστάσεις καί ώρισμένον είδος χορών, κυρίως οργιαστικών. (Pfuhl, Maler. u. 
Zeichu. I § 396).

To σχή[ΐα τής δεξιάς άκρας χειρός του μέ ανοικτήν την παλάμην πρός τά έξω 
καί ηνωμένους τούς δακτύλους1, παλαιότατον δείγμα, τής αρχαίας χειροσοφίας, άπαντά 
συνηθέστατα είς μορφάς όρχουμένων σιληνών. (Emmanuel έ'. ά. είκ. 162, 163 καί 164). 
Εκείνο όμως τό όποιον χαρακτηρίζει την κίνησιν τής μορφής ώς οργιαστικόν χορόν 
είναι ή καμπύλωσις τού σώματος καί τό σχήμα τής κεφαλής (Emmanuel § 405).

Ή κλίσις τής κεφαλής πρός τά όπίσα), τό κατ’ εξοχήν σχήμα τής έκστατικής κατα- 
στάσεως τών οπαδών τού Διονύσου, συνηθέστατον είς τάς μαινάδας (C. Sittl, Die 
Gebarden d. Gr. u. R. σελ. 27), αποκτά ιδιαιτέραν σημασίαν είς τό νέον άγαλμάτιον 
όχι μόνον διότι δηλώνει ψυχικήν κατάστασιν, τής όποιας σπανίως μετέχουν οί σι ληνοί 
(πβλ. Roscher, Lex. Mythol. λ. Satyros σελ. 477, 50 60), αλλά καί διότι βοηθεΐ είς 
τήν κατανόησιν τής συνΰέσεως τού άγαλματίου έν σχέσει πρός τήν βάσιν αυτού.

Ώς ήδη έν αρχή εϊπομεν, τό άγαλμάτιον ήτο κατά πάσαν πιθανότητα διακοσμη- 
τική μορφή αγγείου. Τίθεται τώρα τό ερώτημα, ποιον πρέπει νά ήτο τό σχήμα τού 
αγγείου, τό όποιον θά εϊχεν ώς κόσμημα τοιαύτην έλευθέραν σύνθεσιν καί είς ποιον 
μέρος τού αγγείου θά ήτο δυνατόν νά τοποθετηΰή.

Αί διακοσμητικαί μορφαί τών αγγείων τίθενται συνήθως επί τού χείλους αυτών 
ή τών λαβών. Άμφότεραι όμως αί περιπτιόσεις αΰται αποκλείονται καί διότι τό χείλος 
αγγείου δεν είναι βάσις ικανή ν’ άνταποκριθή είς τον χώρον τον άπαιτούμενον υπό 
τού άγαλματίου καί διότι αί κινήσεις αυτού είναι συγκεντρωτικαί, δεν ύποδηλούν 
δηλαδή τήν ΰπαρξιν έτέρας μορφής, ή όποια θά ήτο απαραίτητος προκειμένου περί 
διακοσμήσεως τού χείλους αγγείου. Κυρίως όμως ή κατάστασις τής έκστάσεως, είς τήν 
όποιαν παρίσταται ό σιληνός, έφ’ όσον ορίζεται ώς ό ΰψιστος βαθμός περισυλλογής 
καί συγκεντρώσεως, αποκλείει τήν παρουσίαν έτέρας μορφής, πρός τήν όποιαν θά 
συνεδέετο έ'στω καί έξωτερικώς. Ώστε πρέπει νά δεχθώμεν, ότι ήτο μόνος καί εύρί- 
σκετο είς τό κέντρον τού αγγείου, έκόσμει δηλαδή, χρησιμεύων καί ώς λαβή, τό 1

1 Τό σχήμα αυτό ερμηνεύεται ώς «ξεφισμός» και δμως καί αποκλειστικόν σχήμα τοΰ χοροΰ τούτου (πρβ. 
άπαντςί συχνάκι; είς μορφάς όρχουμένιον τήν σίκιννιν. Schnabel, Kordax σελ. 4).
(πρβλ. Furtw.- Reich. Ill σελ. 41 Buschor). Δέν είναι
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πώμα όστεοδόχου κάλπηςΤοΰτο άπαντά σπανίως εις τά έλληνικής προελεύσεως τοιαϋτα 
αγγεία, ώς παρετήρησεν ό Neugebauer (Ant. Br. St. σελ. 60), δστις μολονότι δεν έγνώ- 
ριζε παρόμοιον παράδειγμα εξ Ελλάδος, ερμηνεύει όρθώς τον σιληνόν τοΰ Λούβρου 
ώς λαβήν. Ή προκειμένη εν τούτοις περίπτωσις δεν είναι μοναδική, διότι καί το ύπ’άριθ. 
13253 Έθν. Μουσ. χαλκοΰν αγαλμάτων όκλάζοντος σιληνοΰ έκ Πύργου (Brommer έ. ά. 
σελ. 29) προέρχεται ασφαλώς εξ αγγείου. Ή συμφυής βάσις αυτού σχηματίζει έλαφράν 
καμπύλην, ήτις μόνον εις την καμπύλην πώματος κάλπης δύναται ν’ αντίστοιχη1 2.

Ό σιληνός τοΰ Λούβρου, έργον τής πρώτης δεκαετίας τοΰ πέμπτου π. X. αίώνος 
έχει ώς έρεισμα την επιφάνειαν. Ή επίπεδος διαμόρφωσις αυτού δεν πρέπει νά έξη- 
γηθή ώς αδυναμία τοΰ επαρχιακού τεχνίτου όπως συγχωνεύση δύο διαφόρους ιδιό
τητας, την τής λαβής καί την διακοσμητικήν, είς την αυτήν μορφήν, άλλα καί ώς 
έξάρτησις έκ τής εποχής. Ό κύριος προορισμός τού άγαλματίου ήτο όπως χρησιμεύση 
ώς λαβή- τοΰτο λοιπόν ώφειλε νά τονίση ό άρχαϊκός τεχνίτης, διά νά είναι καί ό 
σύνδεσμος κοσμήματος καί άγγείου στενώτερος. Ή τεκτονική σύνδεσις, τύ θεμελιώδες 
άξίωμα τής έλληνικής τέχνης3, είς τό όποιον μορφολογικώς οφείλεται καί τό άρχαΐζον 
σχήμα τών ποδών τοΰ νέου άγαλματίου, έξακολουθεΐ νά ύφίσταται καί κατά τον πέμπτον 
αιώνα υπό άλλην όμως μορφήν. Πρόχειρον παράδειγμα φέρομεν τά άγαλμάτια τών 
άρχών τής πέμπτης έκατονταετηρίδος, τά όποια έχρησίμευον ώς λαβαί κατόπτρων. 'Η 
μηχανική λειτουργία έδώ είναι περισσότερον έντονος καί ό σύνδεσμος τών δύο μελών 
— δίσκου καί λαβής — στενώτερος. Αί λαβαί τουναντίον τών κατόπτρων τοΰ δευτέρου 
τετάρτου είναι μορφαί δυνάμεναι νά υπάρξουν καί μόναι (πβλ. A. Λ. 1938 σε?*,. 546). 
Οΰτω καί ό τεχνίτης τοΰ σιληνοΰ ημών χειραφετείται άπό τής μαθηματικής σχηματο- 
ποιήσεως τής άρχαϊκής έποχής καί δημιουργεί σώμα, τό όποιον κινείται, στρέφεται, 
καταλαμβάνει χώρον, όπως άπαιτεΐ πας ζών οργανισμός.

Λαβόντες άφορμήν έκ τής ορμητικής κινήσεως τοΰ μικρού σιληνοΰ εϊπομεν, ότι 
άνήκει είς τό πνεύμα τών άγγειογράφων τοΰ αυστηρού ρυθμού. Ή μορφολ,ογική 
έξέτασις τοΰ άγαλματίου θά βοηθήση νά όρίσωμεν άκριβέστερον, ποιον στάδιον τής 
έποχής ταύτης, καθ’ ήν τόσον διάφορα στοιχεία άγωνίζονται προς έπικράτησιν, άντι- 
προσωπεύει ή μικρά μορφή καί κατά πόσον ό τεχνίτης αυτής κατώρθωσε ν’ άντιμετωπίση 
τήν μεγάλην τέχνην χρησιμοποιών τον τρόπον τής καλλιτεχνικής έκφράσεως τής έποχής 
είς τό μικρόν καλλιτέχνημα.

1 Ή ακτινοειδής διάθεσις τών μορφών τοΰ άγαλμα 
τίου ορίζει νοητόν κύκλον, εντός τοΰ όποιου αναπτύσ
σεται ή μορφή Διά τοΰτο τό κυκλικόν σχήμα τής βάσεως 
-— τής κάλπης δηλαδή — τό έμφαΐνον τήν σχέσιν τοΰ 
άγαλματίου προς τόν πέριξ χώρον ήτο άναγκαΐον.

Τήν αυτήν περίπου διάταξιν τών τεμνομένων επιπέδων, 
εΰρίσκομεν είς τόν όρχούμενον σιληνόν τοΰ Βερολίνου 
(Fiihrer I, 29, Fr. 715b), ό όποιος ένεκα τής στρογγυλής 
βάσεως αύτοΰ ερμηνεύεται ωσαύτως ώς λαβή τεφρο
δόχου κάλπης (πρβ. Rom. Mitt. LI, 1936 πίν. 27, 4 σελ. 
197 καί 205 Neugebauer).

2 Ό συνήθης τύπος τών ελληνικών χαλκών όστεοδό-
χων καλπών είναι ό μετά λαβών. Φέρουν δηλαδή είς τό

χείλος δύο ή τέσσαρας λαβάς άποτελουμένας έκ βάσεως. 
μέ διαφόρους παραλλαγάς καί δακτυλίου. Είς τό κέντρον 
όμως πώματος κάλπης τοΰ ’Εθν. Μουσείου (άνευ άριθ- 
μοΰ) υπάρχουν ίχνη δύο μικρών κύκλων έκ συγκολλήσεως 
αντικειμένου τινός. Νομίζω, δτι είς τό μέρος τοΰτο είχε 
συγκολληθή μάλλον μορφή παρά άπλή λαβή, διότι τό 
πώμα έχει περί τήν περιφέρειαν συμμετρικώς τέσσαρας 
έγκοπάς άντιστοιχούσας προς τάς λαβάς τής κάλπης. 
"Ωστε δεν είναι δυνατόν νά υπήρχε καί πέμπτη λαβή έπί 
τοΰ πώματος.

3 Θεμελιώδης είναι ή μελέτη τοΰ Η. Brunn (ΚΙ. 
Schriften II, σελ. 103 κ. έ.). «tjber telctonischen Stil in 
gr. PI. u. Mai.» σχετικώς πρός τό ζήτημα τοΰτο.
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Ο τροπος, καθ δν είναι φκοδομημένη ή μορφή, φέρει εις τούς τελευταίους 
χρόνους τού αυστηρού ρυθμού (470-460) εποχήν, τής οποίας χαρακτηριστικά είναι 
ό χιασμός τής κινήσεως και ή καθαρά μετά γεωμετρικής σαφηνείας παράστασις των 
αξόνων (πβλ. Buschor, Olympia σελ. 6 κα'ι 13).

Αυστηρόν σύστημα γραμμών μετά μαθηματικής ακρίβειας διατεθειμένον είναι 
ό σκελετός, ό όποιος ύπόκειται ως βάσις διαπλάσεως τού άγαλματίου, ως κεντρικόν δε 
σημεΐον τής συνθέσεως πρέπει νά θεωρήσωμεν τον κορμόν. Είναι τρόπον τινά ό κεν
τρικός άξων, περί τον όποιον στρέφονται τά τρία χιαστί τεμνόμενα νοητά έπίπεδα των 
ποδών, χειρών και κεφαλής, τον άξονα τής όποιας παρακολουθεί ή ουρά, ήτις αποτελεί 
θεμελιώδες σημεΐον τής συνθ'έσεως. Τοποθετημένη1 αύτη εις τό μέσον περίπου τού 
ύψους τής μορφής άφ’ένός μεν συγκροτεί δι’ αντίρροπου κινήσεως την προς τά εμπρός 
ορμήν, άφ’ ετέρου δέ συγκροτεί, συμπληρούσα ταύτοχρόνως αύτάς, τάς γραμμάς 
τού περιγράμματος.

Την έντασιν τής λειτουργίας ταύτης έδήλωσεν ό τεχνίτης κατά θαυμαστόν τρόπον, 
εις τον μεστόν δυνάμεως τριπλούν κυματισμόν της- διεμόρφωσε δηλαδή τό άπλούν 
φυσικόν στοιχείον εις πηγήν δυνάμεως καί ζωής. Γενικώς δέ ή μετ’ εκτάκτου δεξιό- 
τητος χρήσις τών καλλιτεχνικών μέσων έδωσαν εις την γραμμικήν σύνθεσιν έντονον 
οργανικήν ζωήν.

Εΐπομεν δτι ή διαμόρφωσις τών ποδών τού νέου ευρήματος είναι καθυστερημένη, 
ένθυμίζουσα τό αρχαϊκόν σχήμα τού δρομέως. Ή εις τεκτονικούς λόγους όφειλομένη 
σχηματική αΰτη παράστασις τών ποδών ανακόπτει οπωσδήποτε τύν ρυθμόν τών 
γραμμών, άλλ’εξυπηρετεί τό θέμα2. Τώρα τό παλαιόν σχήμα μεταβάλλεται εις ενέρ
γειαν. Εις τούτο συντελεί ή κάμψις τής κνήμης τού δεξιού ποδός, ή όποια άντιθέτως 
προς τάς άρχαϊκάς μορφάς στρέφεται προς τό κέντρον τού σώματος ούτως, ώστε 
τό άκρον τού ποδός, επί τού όποιου καί μόνον στηρίζεται ή μορφή, συμπίπτει προς τον 
κεντρικόν άξονα τού σώματος. ’Αποτέλεσμα τούτου είναι, δτι ή μορφή δύναται νά κινηθή 
έλευθέρα, δχι δέ μόνον κατά μίαν διεύίΐυνσιν, εκείνην δηλ. τήν οποίαν ορίζει ή θέσις 
τών ποδών, αλλά καί περί έαυτήν. Όσον όμως καί αν ή κίνησις τών ποδών έχει άπο- 
κτήση ένέργειαν δέν άνταποκρίνεται είς τήν επιθυμίαν τού καλλιτέχνου, τού όποιου ή 
πλαστική φαντασία θέλει νά δημιουργήση μορφήν κινουμένην έλευθέρως εν τφ χώρω3. 
Τούτο επιτυγχάνει διά τών στροφών τού σώματος. Ένφ οί πόδες είναι έν πλαγία όψει 
καί στρέφονται προς τά δεξιά, ό κορμός χρησιμεύων τρόπον τινά ως διάμεσος προε
τοιμασία διά τήν μεγίστην άνάπτυξιν τής μορφής, συντελουμένην διά τών χειρών, στρέ
φεται προς τ’ αριστερά παρουσιάζων βαθμιαίως προς τά άνω δψιν τριών τετάρτων. Τήν 
οριστικήν τέλος στροφήν προς τ’ αριστερά έκτελεΐ ή κεφαλή, τής οποίας ή όψις είναι 
κατά τι μεγα?ππέρα τών τριών τετάρτων4. Χάριν τής είς πλάτος άναπτύξεως διετηρήθη 
ή είς παλαιοτέρας μορφάς άπαντώσα τετράγωνος διαμόρφωσις τού γενείου (είπ. 3).

1 Άντιθέτως πρός τάς παλαιοτέρας μορφάς κατά τήν (Emmanuel έ. ά. § 300).
έποχήν του αυστηρού ρυθμού ή ουρά τοποθετείται ύψη- 3 Ή κίνησις τών ποδών γίνεται έπί τού αυτού επιπέδου,
λότερον τού κανονικού, κατά τήν δσφΰν περίπου (Ro- 4 ’Εντεύθεν προέρχεται καί ή άσυμμετρία τήν οποίαν
scher Lex. Satyros IV σελ. 462-463). εύρίσκομεν είς τήν διαμόρφωσιν τού προσώπου.

2 Εξηγείται ώς σχήμα δηλοΰν πηδήματα επί τόπου.
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Αί περιγραφείσαι ανωτέρω κινήσεις καθιστούν φανερόν, πώς τό όλον σώμα είναι 
διατεθειμένον εις τρία τεμνόμενα επίπεδα καί πόσον ή εναλλαγή τής διευθύνσεως 
αυτών τονίζουν την πλαστικότητα τής μορφής. Το θέλγητρον τών μεγάλων τούτων 
κινήσεων, θεμελιωδώς οργανικών, αυξάνει ό τρόπος κατά τον όποιον γίνεται ή μετάβασις 
αυτών από τοΰ ενός μέλους τοϋ σώματος εις τό άλλο. Θαυμαστή είναι ή ρευστότης τοΰ 
περιγράμματος τής δεξιάς χειρός, τοϋ κορμού καί τοϋ αριστερού ποδός. Τήν χαρακτη
ριστικήν ταύτην γραμμήν, τον ρυθμόν τοϋ διαγοινίου άξονος, όστις ορίζει τήν μορφήν, 
δίδει ή όψις τοΰ πίνακος1. Ό καλλιτέχνης όμως δεν άρκεϊται να χαρακτηρίση σαφώς 
μόνον τό σύνολον τής μορφής, άλλα προσέχει καί είς τάς λεπτομέρειας δίδων ατομικόν 
χαρακτήρα καί είς έκάστην τών επί μέρους μορφών τού σώματος. Ή έλικοειδής φορά 
τοϋ περιγράμματος κορμού καί μηρού τής δεξιάς πλευράς πίν. 1-2 είναι μία τών έμφαντι- 
κωτέρων μορφών, αί όποίαι δίδουν τό μέτρον τής ίκανότητος τοΰ τεχνίτου, όπως ζωο- 
γονήση τήν άι|ιυχον ύλην.

’Ήδη από τών αρχών τοϋ πέμπτου αίώνος αρχίζει ό νέος τρόπος τής κινήσεως 
τών μορφών. Τήν περί τον άξονα αυτού στροφήν τοϋ κορμού εύρίσκομεν διά πρώτην 
φοράν είς τον θνήσκοντα πολεμιστήν τού ανατολικού αετώματος τής Αίγίνης (Buschor, 
Plast. d. Gr. σελ. 51). Ή κίνησις όμως εκεί δεν είναι ακόμη σταθερά ουδέ έχει μεγάλην 
ενότητα, τό δε περίγραμμα τής μορφής είναι κάπως σκληρόν.

Κατά τό χρονικόν διάστημαμεταξύ τού προκειμένου αετώματος καί τοΰ παλαιο- 
τέρου τής ’Ολυμπίας ή νέα καλλιτεχνική βοΰλησις λαμβάνει τήν οριστικήν της έκ- 
φρασιν. Ό όπλιτοδρόμος τού Tubingen2 (480-470) (Neugebauer, Ant. Br. St. είκ. 31; 
Bliimel Sport d. Hellenen πίν. 28 καί 29) αποτελεί ένα συνδετικόν κρίκον μεταξύ τοΰ 
αετώματος τής Αίγίνης καί τοΰ σιληνοΰ τής οδού Καβάλας.

Παρά τάς διαφοράς, τάς οποίας έχει ό όπλιτοδρόμος άπό τοϋ σιληνού — διαφοράς 
πηγαζοΰσας κυρίως έκ τής άλλοίας στάσεως—υπάρχει γενική έντΰπωσις πολύ συγγενής. 
Ό όπλιτοδρόμος είναι τό παλαιότερον παράδειγμα με χιαστήν κίνησιν τών άκρων. Καί 
είς τάς μορφάς τοΰ αετώματος τής Αίγίνης άπαντά ό χιασμός, δεν είναι όμως τόσον 
εμφανής όσον είς τον όπλιτοδρόμον καί ακόμη περισσότερον είς τον σιληνόν. Τήν 
στιγμιαίαν κίνησιν τοΰ όπλιτοδρόμου έχομεν καί είς τον σιληνόν. Ό τεχνίτης διά 
νά δηλώση αυτό τό «πριν» καί τό «μετά» έξέλεξε τήν ορχηστικήν στιγμήν τοϋ 
μετεωρισμού.

’Άλλο στοιχεΐον, τό όποιον συνδέει τον όπλιτοδρόμον προς τον σιληνόν είναι ότι

1 Ή όψις αΰτη είναι ή πλέον ικανοποιητική,ή «κυρία» 
δυνάμεθα νά εΐπωμεν, διότι παρουσιάζει τήν μορφήν ώς 
ένιαΐον σύνολονέχουσαν καθαρόν τό περίγραμμα: υπάρ
χουν βεβαίως και άλλαι «δευτερεύουσαι», κατά τό μάλ
λον ή ήττον εκφραστικοί, διότι είναι αδύνατον νά φαν- 
τασθώμεν προκειμένου περί περίοπτου μικροτεχνήματος, 
ότι ό δημιουργός του μόνον τήν μίαν έν τφ άνω πίνακι 
έφαντάσθη ώς πρωτεύουσαν.

Εξαιρετικός δυσκολίας έπαρουσίασεν ή φωτογράφη- 
σις, διότι λόγφ τής πολυμερούς κινήσεως τής μορφής, 
έδημιουργοΰντο συσκοτίσεις τών μελών είς βάρος τοΰ

καθαρού περιγράμματος. Ό φωτογράφος κ. Wagner, 
ό όποιος έκαμε τάς φωτογραφίας, κατέβαλε πάσαν προσ
πάθειαν πρός πληρεστέραν άπεικόνισιν.

2 Λαμβάνομεν πρός παραλληλισμόν τόν όπλιτοδρό- 
μον, όχι μόνον διότι παρουσιάζει γενικώς πολλάς ομοιό
τητας πρός τόν σιληνόν αλλά καί ένεκα τής συγγένειας, 
ή όποια έχει ήδη άναγνωρισθή (Buschor, Olympia σ.11), 
τοΰ αίγινητικού έργαστηρίου, είς τό όποιον αποδίδεται 
ό όπλιτόδρομος, πρός τό αττικόν, όπόθεν προέρχεται ό 
σιληνός.
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καί εις τας δυο μορφάς τό κέντρον τού βάρους μετατοπίζεται προς τα εμπρός1. Μεταξύ 
όμως τών συγκρινομένων μορφών υπάρχει μία σημαντική διαφορά- ενώ δηλ. και εις τά 
δύο άγαλμάτια παρίσταται μία στιγμιαία φάσις ορμητικής κινήσεως, τό σώμα τού 
σιληνοΰ έχει μεγαλυτέραν σταθερότητα, διότι ή προς τά εμπρός φορά τού σώματος τού 
όπλιτοτοδρόμου μετριάζεται εις τον σιληνόν διά τής άνατάσεως τού σώματος καί τής 
άντιθύτου πρός τούς πόδας κινήσεως τής κεφαλής καί τής ουράς.

Ή τόσον πρωτότυπος σΰνθ’εσις τού άγαλματίου δυσχεραίνει τον παραλληλισμόν 
του πρός άλλα έ'ργα τής μικροτεχνίας, ή πλούσια όμως εις παράστασιν όρχουμένων 
σιληνών αττική αγγειογραφία θά βοηθήση άφ’ ενός μέν, όπως όρίσωμεν σαφέστερον 
τούς χρόνους τής δημιουργίας του, άφ’ ετέρου δε, όπως κατατάξωμεν αυτό εις τήν 
οίκείαν σχολήν καί όπως κατανοήσωμεν τήν ατομικότητα τού τεχνίτου.

Πολλά είναι τά στάδια τής τε έξωτερικής διαμορφώσεως καί τού ψυχικού περιε
χομένου, τά οποία διήλθεν ή παλαιοτάτη μορφή τού δαίμονος τού παριστωμένου 
συγχρόνως ώς ίππου καί ανθρώπου. Ή σωματική αυτού διαμόρφωσις ποικίλλει τόσον, 
ώστε είναι αδύνατον έξ αύτής καί μόνης νά δρισθή ή τοπική καταγωγή του. Ούτω 
ή μέ όπλάς ίππου παράστασις τού σιληνοΰ τής οδού Καβάλας δεν είναι στοιχεΐον 
ικανόν όπως τον άπομακρύνη τού αττικού κύκλου, μολονότι τούτο εις τήν έποχήν, 
εις ήν εύρισκόμεΰα, άπαντά σπανιώτατα είς αττικά έργα. ’Ήδη άπό τής πρώτης έμφα- 
νίσεως αυτού είς τήν ’Αττικήν κατά τό πρώτον ήμισυ τού 6ου αίώνος (Brommer, σελ. 25) 
παρίσταται άλλοτε μέν μετά ποδών ανθρώπου καί άλλοτε μετά ποδών καί οπλών ίππου. 
Ό Κλιτίας είς τον κρατήρα τής Φλωρεντίας ζωγραφίζει συγχρόνως καί τούς δύο τύπους, 
τούς οποίους μέ διαφόρους παραλλαγάς εύρίσκομεν μέχρι τών αρχών τού πέμπτου 
αίώνος, οπότε ή παράστασις των είναι μάλλον ενιαία. Καί τά διάφορα πελοποννησιακά 
εργαστήρια δεν χαρακτηρίζει ομοιομορφία. Ό σιληνός π. χ. τού Έθν. Μουσείου 7544 
έξ Άμυκλών (De Ridder, Br. Polyt. 846 πίν. Ill, 1), έ'ργον λακωνικού εργαστηρίου, 
παρίσταται μετά ποδών ανθρώπου, ένω άντιθέτως δ σιληνός τής Δωδώνης δ αποδι
δόμενος είς κορινθιακόν έργαστήριον (Έθν. Μουσ. Συλλ. Καραπάνου 22, Ath. Mitt. 
LI 1936 σελ. 205 κ. έ. Brommer σελ. 29) έχει όπλ,άς ίππου.

Τήν πραγματικήν διαφοράν τών αττικών σιληνών άπό τών σιληνών τών λοιπών 
εργαστηρίων δίδει ή γενική διαφόρφωσις τού σώματος. Έν άντιθέσει πρός τάς βαρείας 
μορφάς μέ πλουσίαν κόμην καί ζωώδη έκφρασιν τών χαλκιδικών καί ιωνικών σιληνών 
(Rumpf Chalk. Vas. σελ. 146) οί άττικοΐ άδελφοί των είναι άπό τής πρώτης έμφανίσεώς 
των κομψότεροι, έχοντες κανονικός σχεδόν κεφαλάς καί όλιγώτερον ζωώδη τήν έκφρασιν.

Ό σιληνός τής δδού Καβάλας κρατεί εκ τού τύπου τού «άνθρώπου -ίππου» 
τού κρατήρος τής Φλωρεντίας τά μικρά οξέα ώτα, τήν ουράν καί τάς δπλάς ίππου. (Ή 
μετάβασις άπό τής άνθρωπίνης κνήμης είς τον ζωώδη άκρον πόδα δέν γίνεται άπο- 
τόμως, άλλ’ όργανικώς καί βαθμιαίος κατά τό μέσον περίπου τής κνήμης). Τό λοιπόν

1 Ή στάσις τοΰ σιληνοΰ έν τφ BCH LX, 1936 πίν. 60 βάλλει τήν σημασίαν του, άλλα καί φέρει αντίθετον 
είναι εσφαλμένη λόγφ κακής τοποθετήσεως τοΰ άγαλμα- αποτέλεσμα. Έκτος όμως τοΰ δτι ή μορφή δέν εύσταθεϊ 
τίου επί τής βάσεως.Ή πρός τά όπίσω φορά τοΰ κορμοϋ καί τά περιγράμματα γίνονται σκληρότερα. ’Ανεπιτυχής 
είναι διά στατικούς λόγους άδΰνατος. Τό επιτυχές καλ- είναι καί ή συμπλήρωσις τής οπλής τοΰ δεξιού ποδός. 
λιιεχνικόν μέσον τοΰ σχήματος τής ουράς, δχι μόνον άπο-

Χαλκούς σιληνός τού Εθνικού Μουσείου
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σώμα είναι κανονικόν σώμα ανθρώπου έχον ανατομικός λεπτομέρειας, μέ μόνην τήν 
διαφοράν, ότι ή ελαφρά διόγκωσις τής κοιλίας, τήν οποίαν παρουσιάζει κα'ι ό σιληνός 
τής Δωδώνης, ενθυμίζει τήν παλαιάν μετά τών «προγαστόρων» « Dickbauchtanzer» 
συγγένειάν του (Brommer σελ. 21).

Ή στάσις του μέ τά ίσχυρώς καμπτόμενα γόνατα καί τήν ζωηράν χειρονομίαν 
ένθυμίζει τον σιληνόν, τον όρχούμενον προ τοΰ Διονιίσου επί τής κΰλικος τοΰ Μονάχου 
2647 (Beazley 207, 107. Jahrb. 31, 1916 σελ. 85 εϊκ. 8) τοΰ Δοΰριδος τής εποχής τοΰ 
«Πολυφράσμονος». Ή κίνησις όμως εκεί είναι ξηρά, συμβατική μάλλον, γενικώς δέ 
ή μορφή στερείται ζωτικότητος καί εύκαμψίας. Περισσότερον ζωηρός, πλησιάζων προς 
τον νέον σιληνόν είναι ό σιληνός έπί τοΰ σκύφου τοΰ Βρΰγου τοΰ Borden-Wood 
(Beazley 181,71,-S. H. St. 38, 1918 πίν. IV). ’Ακόμη δέ εγγύτερον εΰρίσκεται ό σιληνός 
τής πελίκης τοΰ Έρμώνακτος τής Villa Giulia (Hoppin II, 27, Beazley 301, 18), εις 
τον όποιον συναντώμεν τήν αυτήν άντίληψιν εις δύναμιν καί ορμήν κινήσεως.

Αί μεταξύ τών μορφών διαφοραί, κυρίως ό τρόπος τής άποδόσεως τής έντάσεως 
τής κινήσεως καί γενικώς τής ζωτικότητος αυτών, απορρέουν εκ τής διαφόρου προσω- 
πικότητος τών ζωγράφων καί όχι εκ τής χρονικής άποστάσεως τής κατασκευής τών 
αγγείων, ή οποία οπωσδήποτε δέν είναι μεγάλη.

Ό Δοΰρις, τον όποιον τό πάθος τής αίσχυλείου τραγωδίας συνεκίνησεν όλιγώτερον 
τών άλλων συναδέλφων του, ήτο φυσικόν εις τήν προκεχωρημένην ηλικίαν του, εις ήν 
ανήκουν τά έ'ργα τής εποχής τοΰ « Πολυφράσμονος», νά μή άποδώση εις τούς σιληνούς 
τήν άρμόζουσαν έ'κφρασιν. Εις τάς λεπτομέρειας εν τούτοις ό νέος σιληνός πλησιάζει 
προς τάς μορφάς τοΰ Δοΰριδος. Ή κεφαλή καί ιδίως ή πλούσια μέ γωνιώδες περίγραμμα 
διαμόρφωσις τοΰ γενείου, τήν όποιαν διατηρεί διά τάς προκειμένας μορφάς καθ’ όλον 
τό διάστημα τοΰ καλλιτεχνικού του σταδίου, ένθυμίζει πολύ τούς σιληνούς τοΰ 
ψυκτήρος τοΰ Λονδίνου (Furtw.-Reich. πίν. 48). Εις τήν περίοδον όμως, εις τήν όποιαν 
ανήκει ό ψυκτήρ — τέλος χαιρεστρατείου εποχής — είναι αδύνατον νά άνήκη ό χαλκούς 
σιληνός. Βέβαιον είναι, ότι καί έκει οί σιληνοί είναι ζωντανοί καί έχουν εύκαμψίαν, 
πράγμα τό όποιον μετριάζεται είς τήν νεωτέραν περίοδον τοΰ Δούριδος, τήν εποχήν τοΰ 
«Ίπποδάμαντος» (πρβ.κύλικα Boston AJ A 1900 πίν. Γ σελ. 183κ. έ.; Beazley 205, 74). Τό 
φαινόμενον τούτο έξηγήθη ως αποτέλεσμα ξένης έπιδράσεως. (Furtw.-Reich. I σελ. 246; 
Jahrb. XXXI 1916 σελ. 90). Εις τον ψυκτήρα δηλαδή δέχονται έπίδρασιν τοΰ Βρύγου. 
Ό ζωγράφος ούτος, αν καί έχει θρακικόν όνομα, είναι πεπροικισμένος διά καθαρού 
άττικοΰ πνεύματος. Τήν έ'κφρασιν τής ζωηράς του προσωπικότητος δίδουν αίκύλικές του 
αί έχουσαι κωμαστάς καί σιληνούς, συνθέσεις πλήρεις ζωής, κινήσεως καί έκφράσεως.

Οί σιληνοί τής κύλικος τών Παρισίων (Cab. d. Med. 576; Pfuhl III 426-27 καί 
430; Beazley 177, 13) αν καί ανήκουν εις τά προ τοΰ 480 έργα τοΰ Βρύγου ϊστανται 
πλησίον τοΰ νέου σιληνοΰ. Τήν παράστασιν τής ένθέου καταστάσεως τοΰ ίδικοΰ μας 
έπανευρίσκομεν είς τάς μορφάς τής κύλικος, αί όποιαι αποτελούν έν τών ώραιοτέρων 
παραδειγμάτων βακχικής έκστάσεως. Ό Βρύγος, τοΰ οποίου ή τεχνοτροπία είναι 
καθαρώς ζωγραφική, αισθάνεται έν τούτοις τήν δύναμιν τής γραμμής, πλησιάζων καί 
κατά τούτο προς τον τεχνίτην τοΰ σιληνοΰ.
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ΤΟΜΟΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ ΧΑΛΚΟΥΣ ΣΙΛΗΝΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

1937 ΠΙΝ. 1.

1. ΚΥΡΙΑ ΟΨΙΣ ΤΟΥ ΣΙΛΗΝΟΥ. 2. ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΙΣ ΤΟΥ ΣΙΛΗΝΟΥ.

3. ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΙΣ ΤΟΥ ΣΙΛΗΝΟΥ.
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Χαρακτηριστική λόγου χάριν είναι ή δήλωσις τής κομμώσεως των σιληνών τής 
κυλικος τοΰ Λούβρου. Η ανοικτού χρώματος λεπτή γραμμή, ή δηλοϋσα τάς αναδι
πλώσεις τής κόμης τών σιληνών — τοΰ παίζοντας αυλούς, τοΰ άλλου τοΰ κρατοΰντος 
πάνθηρα κ.λ.π. — επαναλαμβάνει τούς ελιγμούς τών όψεων, τούς οποίους κρατούν αί 
μαινάδες. Κατα τον αύτον τροπον ό τεχνίτης μας δίδει ρυθμόν ζώντος οργανισμού εις 
τας γραμμάς, αί όποϊαι ορίζουν τάς διαφόρους μορψάς τοΰ σώματος τοΰ σιληνοΰ.
Ηδη έγένετο λογος δια τό θαυμαστόν περίγραμμα τής δεξιάς πλευράς τοΰ άγαλματίου 

πιν. 1-2. Το περίγραμμα ακόμη τών μυών τοΰ στήθους καί ή εκψρασις τοΰ προσώπου 
είκ. 3. με τους αμυγδαλωτούς οφθαλμούς καί τα ολίγον σαρκώδη χείλη τοΰ σιληνοΰ 
ομοιάζουν προς τούς έξηνθρωπισμένους σιληνούς τής 
κύλικος.

Τάς μορψάς ταύτας τοΰ Βρύγου ειχεν ύπ’ όψει 
ό διά τής αυτής ιδιοσυγκρασίας πεπροικισμένος τεχνίτης 
μας, δανείζεται τον τύπον τοΰ σιληνοΰ έκ τής μεγάλης 
τέχνης ή δημιουργεί ίδικόν του; Ούδέν έξ αυτών απο
κλείεται. Είναι γνωστόν, ότι ή ζωηρά φαντασία τοΰ 
Βρύγου έπέδρασε καί εις άλλους νεωτέρους ζωγράφους.
Ό Σωτάδης, ό όποιος μετ’ εξαιρετικής στοργής ζωγρα
φίζει τούς διαφόρους τύπους τών σιληνών, δεν λησμονεί 
ότι ώς νέος έμαθήτευσεν ϊσως ή οπωσδήποτε ήλθεν εις 
επαφήν προς τό έργαστήριον τοΰ Βρύγου. (Ath. Mitt.
1928 σελ. 15).

ΙΙρίνκλείσωμεντήν μελέτην μας θ’άσχοληθώμεν μέ 
μίαν ακόμη λεπτομέρειαν χαρακτηριστικήν διά τήν εποχήν. EU. 3. Κεφαλή τοϋ σιληνοΰ πίν. ι.

Εις τον σιληνόν ή κόμη, ή οποία έχει άποδοθή ώς 
λεία επιφάνεια χωρίς λεπτομέρειας', δείγμα καί αυτό τής έντονου προσπάθειας προς 
άπλοποίησιν τών μορφών κατά τήν προκειμένην εποχήν, συναθροίζεται επί τοΰ αύχένος.
Εχομεν δηλαδή τον συνήθη τρόπον κομμώσεως τών μορφών τοΰ αύστηροΰ ρυθμού, 

τον οποίον εύρίσκομεν ενίοτε καί είς τούς σιληνούς.
Ή είς τούς αγρίους δαίμονας τοΰ δάσους μεταφορά τρόπου κομμώσεως, ό όποιος 

έχει τήν καταγωγήν από τον ίδανικώτερον κόσμον τής εποχής, τον κόσμον τής παλαί- 
στρας, δεν είναι τυχαία.

Τώρα διά πρώτην φοράν εμφανίζονται καί νεαροί σιληνοί (Brommer σελ. 24 καί 
56). Κατά πάσαν λοιπόν πιθανότητα ό τεχνίτης ήθέλησε διά τής κομμώσεως ταύτης να 
δηλώση τήν νεαράν ηλικίαν τοΰ σιληνοΰ. Δεν είναι δέ άπίθανον τούτο διά τήν έποχήν 
ταύτην, καθ’ ήν όλως ιδιαιτέρα σημασία αποδίδεται είς τον προσωπικόν χαρακτήρα 
(Buschor, Olympia σελ. 26 καί 27). 1

1 Τοΰτο συμβαίνει σπανιώτατα εις τήν αρχαϊκήν έπο- pia εΐκ. 34). Κεφαλή Άκροπόλεως 644 (Langlotz πίν. 
χήν, συνηθέστερον δέ εις τό πρώτον ήμισυ τοϋ πέμπτου 87α. Buschor σελ. 29 είκ. 33). Κεφαλή Νέας Ύόρκης 
αίώνοςπ. X. Πρβ. Κεφαλή Έθνικοΰ Μουσείου έξ Αίγινης (Langlotz πίν. 80). ’Αετώματα 'Ολυμπίας.
(Langlotz Bildhauerschulen πίν. 32 α. Buschor, Olym-

Χαλκούς σιληνός τοΰ Εθνικού Μουσείου
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Τοιουτοτρόπως τό μικρόν καλλιτέχνημα εμφανίζει, άπό πάσης άπόψεως, τά χαρα
κτηριστικά τής μνημειώδους τέχνης τής εποχής καί πιστοποιεί την πρωτοτυπίαν, μετά 
τής όποιας εργάζονται οί εκπρόσωποι τής καλλιτεχνικής βιοτεχνίας κατά την όργωσαν 
ταύτην εποχήν. Προσπαθούν καί αυτοί νά βελτιώσουν τά εκφραστικά μέσα τελειο- 
ποιοΰντες παλαιοτέρους τύπους ή έπινοοΰντες νέους. ’Αλλά τά προβλήματα είναι 
περισσότερον σύνθετα, οσάκις πρόκειται περί διακοσμητικών συνθέσεων'.

Ή τολμηρά σύλληψις τού άγαλματίου τού μικρού σιληνού βέβαιοί, ότι τον 
δημιουργόν αυτού κατέχει όλον τό αίσθημα τής νέας δυνάμεως, διά τού όποιου οί φορείς 
τής μεγάλης τέχνης, κατ’ εξοχήν δέ ό Μύρων, παριστάνουν εις τάς συνθέσεις των συγκεν- 
τρωμένην ζωήν καί βιαίας κινήσεις. Ή μορφολογική έξέτασις τού άγαλματίου έ'δειξε 
μέ πόσην συνέπειαν έξέφρασε τούτο ό δημιουργός του. Είναι φανερόν, ότι σκοπός αυτού 
ήτο όπως δώση εικόνα εκτάκτου έντάσεως καί έκ των έ'σω παλλομένης ζωής, πράγμα τό 
όποιον κατώρθωσε διά τού πλούτου των γραμμών, τού χιασμού των αξόνων καί τής 
«ντικινήσεως. Άλλ’ ό ,ΰψιστος βαθμός τής ζωτικότητος, ή οποία έκ πρώτης όψεως 
εκπλήσσει, Οφείλεται είς τό καθαρόν σχέδιον1 2. Τούτο ακριβώς είναι τό νέον, τό ούσιώδες 
γνώρισμα, τό προετοιμάζον τήν κλασικήν εποχήν.

Μερικοί αρχαϊσμοί ύπαγορευθέντες έκ τής προσαρμογής είς τον χώρον, τον όποιον 
ήθελε νά διακοσμήση, αποτελούν παραφωνίαν τινά προς τήν αρμονικήν συνήχησιν τού 
ομαλού ρυθμού τών γραμμών, δεν έπίφέρουν όμως σύγχυσιν. Ή έκστατική κατάστασις 
δεν είναι τυχαία: σημαίνει δράσιν έστραμμένην είς τον έσωτερικόν κόσμον. Είς τήν 
«ντίθεσιν τής έλευθερίας τών μελών τού σώματος προς τό σφίκτόν περίγραμμα τής 
κεφαλής καί τά σιληνικά χαρακτηριστικά τού προσώπου, τά συνδυάζοντα τό ζφώδες 
έ'νστικτον προς τινα ήρεμίαν, σχεδόν μελαγχολίαν, είκονίζεται ή ΰπερτάτη έ'ντασις, τό 
πάθος δυνάμεθα νά εϊπωμεν.

Τά στοιχεία ταύτα ευρίσκουν τήν μεγαλειώδη έκδήλωσίν των είς τά ολίγον νεώ- 
τερα γλυπτά τού δυτικού αετώματος τής ’Ολυμπίας. Αί μορφαί τών κενταύρων, μετά 
τών όποιων οί σιληνοί έχουν κοινήν τήν φύσιν, είναι τά απαράμιλλα παραδείγματα τής 
θέσεως, τήν όποιαν λαμβάνουν καί αυτά τά ζώα είς τήν νέαν ζωήν.

ΙΩΑΝΝΑ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

1 ‘Υπενθυμίζομεν τόν μακράν αγώνα τών ζωγράφων αλλά τήν πραγματικήν σημασίαν του όρου «disegno» τής
διά τήν προσαρμογήν τών μορφών έπί τοΰ στρογγυλού εποχής τής ’Αναγεννήσεως έν ’Ιταλία (Η. Kauffmann 
χώρου τοΰ εσωτερικού τών κυλικών. «Donatello» σελ. 9).

2 Διά τοΰ δρου «σχέδιον» δέν έννοώ τό ίχνογραφικόν,
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