
ΕΡΥΘΡΟΜΟΡΦΟΣ ΥΔΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝ. ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ1

ΥΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΔΕΛΗ

Ή περί ής ό λόγος υδρία τοΰ Εθνικού ’Αρχαιολογικού Μουσείου φέρει άριθ. 
ευρετηρίου 14983, όπου αναγράφεται ώς άγορασθεϊσα παρά Β. Νοστράκη, όστις την

είσήγαγεν έκ τοΰ Εξωτερικού, χωρίς 
άλλην τινά πληροφορίαν (είκ. 1).

’Αξία προσοχής είναι ή λεπτο
μέρεια ότι ή κάθετος λαβή δεν άπέ- 
χει ίσον άπό τών δύο οριζοντίων 
(άπό τού άκρου τής άριστεράς ορι
ζοντίου μέχρι τού μέσου τής καθέτου 
ή άπόστασις είναι 0,20, ενώ άπό τού 
άκρου τής δεξιάς μέχρι τού αυτού 
σημείου 0,15). Όμοίως τό κέντρον 
τής καθέτου λαβής πίπτει όχι εις τό 
μέσον, άλλ’ εις τό δεξιόν άκρον ενός 
άνθεμίου, κάπως άνταισθητικώς. 
Είναι καί αυτό μία άπό τάς πολ- 
λαπλάς περιπτώσεις άμελείας εις τον 
τρόπον εργασίας τών άγγειογράφων.

Έπί τού περιχειλώματος τού 
άγγείου είναι γεγραμμένον ώραΐον 
φοειδές κόσμημα. Την βάσιν δέ τού 
λαιμού περιθέει σειρά φύλλων λω- 

Είκ. 1. 'Υδρία τοΰ έν ’Αθήναις Έθν. Μουσείου (άριθ. 14983). Τθύ έναλλασΟΟμένων πρός άνθέμία
περιγεγραμμένα, διακοπτομένη καθ’ 

ό μέρος καλύπτει ή κάθετος λαβή. Ή αυτή άκριβώς διακόσμησις, άλλ’ ολίγον μεγαλυ- 
τέρα, επαναλαμβάνεται καί έπί τής κοιλίας εις τό ύψος τών οριζοντίων λαβών. ’Άνωθεν

1 Ευχαριστώ θερμώς τήν "Εφορον τοΰ Έθν. Μου
σείου Κ“ν Σεμνήν Καρούζου διά τήν άδειαν τής δημο- 
σιεύσεως καθώς καί τό ενδιαφέρον, μέ τό όποιον μέ 
έχειραγώγησε κατά τήν μελέτην μου· ωσαύτως ευχαρι
στώ θερμώς τόν Καθηγητήν κ. J. D. Beazley διά τάς 
πολυτίμους αΰιοϋ υποδείξεις.

Τό άγγεΐον, άπεικονισθέν μέχρι τοΰδε έν μέρει μόνον 
καί προχείρως εις J. d. I. 1914 σ. 139 είκ. 12 ήτο πρό- 
τερον συγκεκολλημένον άνεπιτηδειότατα· τεμάχιά τινα 
ή σαν συγκεκολλημένα εις μέρη, όπου προφανώς δέν

άνήκον, άλλά καί γύψοι έπικαθήμενοι έπί μορφών άπέ- 
κρυπτον αύτάς καθ’ ολοκληρίαν, τοιουτοτρόπως δέ τό 
άγγεΐον παρουσίαζε μεγάλας δυσκολίας κατά τήν μελέ
την αΰτοϋ. Διά τούτο παρέστη άνάγκη νά διαλυθή καί 
συγκολληθή έκ νέου. Ή έργασία αυτή Ιγινεν έπιτυχώς 
υπό τοΰ αρχιτεχνίτου τού Μουσείου κ. Κοντογιώργη. Αί 
κυριώτεραι τών διαστάσεων τής υδρίας είναι: ύψος 0,46· 
μεγίστη περίμετρος κοιλίας 1,07' διάμετρος στομίου άπό 
τοΰ έξω άκρου τώνχειλέων 0,175’ διάμετρος βάσεως0,172.
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ταύτης εύρίσκεται στενή ζώνη, φέρουσα ωσαύτως φοειδές κυμάτιον. Μεταξύ τής άνθε- 
μωτής διακοσμήσεως τοΰ λαιμοΰ και τής κοιλίας καί καθ’ δλον τό ΰψος τοΰ ώμου 
εκτείνεται ή ζώνη, ή φέρουσα τάς παραστάσεις, ών τό ΰψ. δεν υπερβαίνει τά 0,113 μ.

Τοΰ κάτω μέρους τής κοιλίας καί τής διμεροΰς βάσεως σφζονται ολίγα μόνον 
τεμάχια, τά δέ λοιπά συνεπληρώθησαν.

'Ολόκληρος ή παράστασις περιλαμβάνει σκηνάς εκ τής ’Ιλίου πέρσιδος, διαιρου- 
μένη εις δύο χωριστός ομάδας, έκάστη τών οποίων αρχίζει έκ τοΰ απέναντι ακριβώς

ae 1937 Ερυθρόμορφος υδρία τοΰ Εθνικού Μουσείου 75ό

Είκ. 2. Παράστασις έπι τοΰ ώμου τής υδρίας είκ. 1.

τής καθέτου λαβής μέρους καί βαίνει κατ’ αντίθετον προς αυτήν φοράν. ’Αποτέλεσμα 
τούτου είναι δτι δεν παρουσιάζεται εις τό ήμέτερον άγγεΐον ενιαία παράστασις, τής 
οποίας δλαι αί σκηναί νά έκτυλίσσωνται πέριξ ενός κέντρου, άλλ’ ή σύνθεσις είναι 
φυγοκεντρική, πράγμα σπάνιον εις τον ερυθρόμορφων ρυθμόν1.

Εις τό κέντρον παρίσταται άνήρ πολεμιστής, καταδιώκων γυναίκα, τρέχουσαν 
προς τά δεξιά, ενώ δύο άλλαι προ αυτής καταφεύγουν εις βωμόν. Τό ξίφος τοΰ πολεμι- 
στοΰ είναι έρριμμένον μεταξύ τών σκελών του (είκ. 2).

Ώς προς τον ταυτισμόν αύτοΰ δεν χωρεΐ αμφιβολία: είναι ό Μενέλαος, κατα
διώκων τήν Ελένην, αί δέ προ αυτής φεύγουσαι είναι θεραπαινίδες αύτής.

1 Τάσιν προς φυγήν από τού κέντρου εχομεν ήδη εις Beazley, AV. 63.3 (βλ. σχετικώς Beazley, Kleophradestn 
τον αμφορέα τοΰ Εύθυμήδους, εις τό Μονάχον 2309 άρ. 5. πίν. 3-6 σελ. 13).
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756 Νικολάου Βερδελή ΑΕ 1937

Ό βραχύς άχειρίδωτος χιτών του είναι πεποικιλμένος δια τριγωνιδίων εις πέντε 
οριζοντίους σειράς, παράλληλος δέ τούτων εις δύο σειράς — κατά τό μέσον καί το 
κάτω μέρος—διά συνεχούς τεθλασμένης γραμμής, αί δέ παρυφαί τούτου εις τό κράσπε- 
δον καί τούς ώμους είναι κεκοσμημέναι διά διπλής γραμμής, παρεντιθεμένων μεταξύ 
τούτων μελανών στιγμών. Όλίγαι πτυχαί αυτού, διήκουσαι από τού άνω μέρους μέχρι 
τού κάτω άκρου ολίγον λοξώς κατά την κίνησιν τού σώματος, δεικνύουν ότι πρόκειται 
περί χιτώνος έκ χονδρού μάλλινου υφάσματος.

Είκ. 3. Παράστασις έπί τοΰ ώμου τής υδρίας είκ. 1.

Έπί τής κεφαλής φέρει κράνος αττικόν, τού όποιου αί παραγναθίδες είναι ηνω
μένοι μετά τοΰ λοιπού μέρους, χωρίς νά δύνανται νά στραφώσι προς τά άνω, ως συμ
βαίνει είς τό αττικόν. (Ή παραλλαγή όμως αΰτη ίσως οφείλεται εις έπινόησιν τού 
τεχνίτου καί όχι είς την πραγματικότητα). "Οπισθεν ή ούρά τού λόφου είναι ολίγον 
ανεστραμμένη.

Την κάτωθεν τού κράνους, είς τό μέρος τού τραχήλου, προβάλλουσαν κόμην, ως 
καί τό γένειον καί τον μύστακα, παρέστησεν ό ζωγράφος δι* ύποξάνθου χρώματος, 
κατά τον χαρακτηρισμόν τού Όμηρου: «ξανθός Μενέλαος» (Ίλ. Γ 284) καί «κάρη 
ξανθός Μενέλαος» (Όδ. ο 133), άν καί αμφισβητείται ή σημασία τής λέξεως παρά τώ 
ποιητή.
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"Αν καί ό οφθαλμός τοΰ Μενελάου είναι κατά τό πλεϊστον κατεστραμμένος ένεκα 
θραύσματος κατά τό μέρος εκείνο, φαίνεται όμως ότι προσβλέπει οΰτος προς την έναντι 
αυτού Ελένην, μέ τής όποιας τό βλέμμα συναντδται τό Ιδικόν του.

Διά τής άριστεράς κρατεί ασπίδα στρογγύλην «άργολικοΰ» τύπου, έκ δέ τής δεξιάς 
μόλις έχει καταπέσει τό κείμενον μεταξύ των σκελών ξίφος.

Ή όλη κίνησις τοΰ Μενελάου, ή ζωηρά χειρονομία τής δεξιάς, δεικνύουν άνδρα 
τρέχοντα ή βαδίζοντα έσπευσμένως, έμπλεων οργής και πάθους.

Ή φεύγουσα προ τής οργής του Ελένη φορεΐ χιτώνα ποδήρη, άχειρίδωτον, στι
κτόν, τοΰ όποιου αί παρυφαί είναι επίσης κεκοσμημέναι διά στιγμών μεταξύ διπλών 
γραμμών, ολίγον μόνον πτυχούμενον περί τό μέσον μεταξύ τών ποδών. Σχηματίζονται 
δύο διπλοΐδια, τών όποιων τό άνω, καταλήγον έμπροσθεν κυκλοτερώς, σκεπάζει έν μέρει 
και τάς χεϊρας (είκ. 3).

’Άνωθεν τοΰ χιτώνος κρατεί ύψηλότερον διά τών χειρών της τό ίμάτιον, ώστε 
έμπροσθεν νά άφήνη τούτο έλευθέρως νά διαγράφηται διά τοΰ χιτώνος ή ώραία κατα
γραφή τοΰ σώματός της.

Ή κόμη είναι χαριέντως άναδεδεμένη διά ταινίας δίς περιελισσομένης, απολήγει 
δέ όπισθεν εις ώραϊον κρωβύλον. Καί την Ελένην παρέστησεν ωσαύτως ό ζφγράφος 
ξανθήν, προφανώς ΐνα έξάρη έτι πλέον την ώραιότητά της.

Περί τοΰ όλου σχήματος ή Ελένη παρουσιάζεται μεταχειριζομένη τό γνωστόν έκ 
τής παραδόσεως μέσον τής άποκαλύψεώς της, ΐνα άφοπλίση τον κατ’ αύτής σπεύδοντα 
Μενέλαον. Τό καταπεσόν έκ τών χειρών τοΰ Μενελάου ξίφος δεικνύει ότι αί παρακλή
σεις της δεν έγένοντο επί ματαίω.

Αί έμπροσθεν τής Ελένης τρέχουσαι δύο θεραπαινίδες καταφεύγουν εις τον προ 
αυτών βωμόν1.

Ή μία έξ αυτών, ή πλησίον τής Ελένης, φορεΐ τόν λακωνικόν πέπλον, πλουσίως 
πτυχούμενον, ιδίως εις τά πλάγια, καί μετά χάριτος καταπίπτοντα έπι τοΰ σώματος, ή δέ 
άλλη φορεΐ επίσης τόν λακωνικόν πέπλον, τοΰ όποιου τό άπόπτυγμα καταπΐπτον ελα
φρώς επί τοΰ άνω μέρους τοΰ κορμοΰ σχηματίζει ώραιοτάτην πτύχωσιν.

Τό θέμα τούτο τοΰ Μενελάου καταδιώκοντος την Ελένην είναι έκ τών συχνά 
χρησιμοποιηθέντων έν τή τέχνη καί δη τή αγγειογραφία. Μνημονευόμενον τό πρώτον 
έν τοΐς Κυκλίοις έπεσιν, άναφέρεται έπειτα πολλάκις έν τή ποιήσει1 2. Έκ τής ποιήσεως 
δέ άρυσθεΐσα τούτο καί ή τέχνη άπεικόνισεν αυτό πολλαχοΰ άπό τών αρχών τοΰ 6ου 
μέχρι καί τοΰ 4ου αί. π. X. Έκάστη όμως έποχή παρέστησεν αυτό κατ’ ίδιον τρόπον.

Ώς άρχαιοτέρα άπεικόνισις τοΰ παρόντος θέματος δύναται νά θεωρηθή ή έπί τοΰ 
αναγλύφου τής Σπάρτης παράστασις. (Brunn - Bruckmann, πίν. 226. Robert, Arch.

1 Πρβ. Παυσανίου XXV, 4: «θεράπαινα καί Παν- 
ϋαλίου, ή μέν τή Έλέ'Τ) παρέστηκεν, ή δέ ύποδεϊ την 
δέσποιναν, ή Ήλεκτρα' διάφορα δέ καί ταΰτα τά ονό
ματα ή "Ομηρος εάετο έν Ίλιάδι. ...» έν τή περιγραφή 
τής Ιλίου πέρσιδος τοΰ Πολυγνώτου έν τή έν Δελφοις 
λέσχη τών Κνιδίων.

2 Ι3λ. ’Ιλίου πέρσιδος :-Th. Allen, Homeri opera, σελ. 
107 : «Μενέλαος δέ άνευρων 'Ελένην έπί τάς ναΰς κατά

γει, Δηΐφοβον φονεύσας». Πρβλ. καί Άριστοφ. Λυσ. 155: 
παρά Allen, ένθ. άν. σ. 134: ΛΑΜ. ό γών Μενέλαος τάς 
Έλένας τά μάλά πα | γυμνός παραυιδών έξέβαλ’ οίώ τό 
ξίφος. Καί Εόριπ. Άνδρ. 626-631: ΠΗ. 'Ελών δέ Τροίην, 
είμι γάρ κάνταϋθά σοι, | οΰκ έκτανες γυναίκα χειρίαν 
λαβών | άλλ’ώς έπεΐδες μαστόν, έκβαλών ξίφος | φίλημ* 
έδέξω, προδότιν αΐκάλλοιν κάνα, | ήσσων πεφυκώς Κύ- 
πριδος, ώ κάκιστε σύ.
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Hermeneutik, είκ. 176. Tod and Wace, A Catalogue of the Sparta Museum, είκ. 26-27, 
ένθα άναφέρονται καί πάσαι αί διδόμενοι εξηγήσεις τοΰ θέματος τής παραστάσεως). 
Δεδομένου ότι τό άνάγλυφον ανήκει εις τό α τέταρτον τοΰ 6ου π. X. αί., έ'χομεν ένταΰθα 
την πρώτην παράστασιν τοΰ θέματος τούτου, έξειργασμένην εν αυτή τή πατρίδι τής 
Ελένης, τή Λακωνική'.

Σύγχρονος περίπου προς τό άνω άνάγλυφον ήτο καί ή λάρναξ τοΰ Κυψέλου, ένθα 
έκτος άλλων ήτο άπεικονισμένον καί τό θέμα τοΰτο (βλ. άναπαράστασιν έν JHS 1894 
πίν. 1 καί Ath. Mitt. 1916 πίν. 1). Δεν είναι άπίθανον ότι καί επί αγγειογραφιών έχρη- 
σιμοποιήθη τό προκείμενον θέμα έν Κορίνθφ, ότι δε έκεΐθεν πιθανώς είσήχθη καί εις 
την αττικήν αγγειογραφίαν1 2.

’Από τών μέσων πλέον τοΰ 6ου αί. τό θέμα χρησιμοποιείται συχνά υπό τών αττι
κών άγγειογράφων, κατά προτίμησιν δέ έπί αμφορέων διότι αί μεγάλοι διαστάσεις 
τοΰ αγγείου τούτου έπέτρεπον εις τούς τεχνίτας νά απεικονίζουν άνέτως τό θέμα των.

Κατά τήν περίοδον ταύτην ή Ελένη παρουσιάζεται πάντοτε φέρουσα πέπλον έπί 
τής κεφαλής κατά τον τύπον τών ΰπάνδρων γυναικών. ’Απέναντι αυτής ισταται ό Μενέ
λαος ώς οπλίτης, όστις συνήθως διά τής άριστεράς κρατεί αυτήν άπό τοΰ ίματίου: 
Άμφορεύς Βατικανοΰ: Mus. Greg. II, 46,2α. Albizzati, Vasi del Vaticauo 350 πίν. 44. 
Λήκυθος έν Συρακούσαις 8156: Haspels, Attic Black - figured Lekythoi, πίν. 7, 4b. — 
Άμφορεύς Λονδίνου: Gerhard, Aus. Vas. I, 2.- Άμφορεύς Λονδίνου 1842 : AZ 1851, 
πίν. 30 κ.ά. Όρμά έναντίον της κρατών διά τής δεξιάς ξίφος: Άμφορεύς τοΰ Άμάσιος 
έν Μονάχω 1383: FR. 154, 1 καί III σ. 224. Beazley ABS άρ. 6. Ath. Mitt. Beil. 
XLVIII.— Άμφορεύς Βατικανού: Albizzati 358 πίν. 47.— Άμφορεύς Βιέννης: Ger
hard, III, 171.— Λήκυθος Λονδίνου: Haspels, 9, 16 κ.ά., ή κρατεί δόρυ: Άμφορεύς 
Βερολίνου 1685: Robert, ένθ. αν. είκ. 177. Buschor, Griech. Vasenm2. είκ. 95. Pfuhl, 
III, 241.— Άμφορεύς Λονδίνου: Gerhard I, 2. CV. Ill He πίν. 59, 4α3.— Άμφορεύς 
έν Gerhard II, 129.

Τά πρόσωπα τούτων συνοδεύουν πάντοτε καί έτεραι μορφαί άνδρών, πολεμιστών 
ώς έπί τό πλεΐστον, ένίοτε όμως καί ίματιοφόρων (Πρίαμος;) καί τών συνήθων γυμνών 
δορυφόρων, οϊτινες πλαισιώνουν τό κέντρον. Παρίσταται δέ τό θέμα κατά τήν έποχήν 
ταύτην μεμονωμένον, πλήν έλαχίστων έξαιρέσεων (Άμφορ. Βερολίνου 1685 βλ. άνωτ., 
όπου παρίστανται καί άλλαι σκηναί έκ τής ’Ιλίου Πέρσιδος).

Μέχρι τέλους τοΰ 6ου αί. έλλείπει άπό τοΰ θέματος ό δραματικός χαρακτήρ. Ή ηρεμία, 
μεθ’ ής παρίστανται τά πρόσωπα, καί ή έλλειψις πάσης κινήσεως έν αύτοΐς, δεν δίδουν 
τήν έντύπωσιν ότι πρόκειται περί διώξεως. Παρίσταται μάλλον ή συνάντησις τοΰ Μενε
λάου καί τής Ελένης καί ή απαγωγή ταύτης «έπί τάς ναΰς» υπό τήν απειλήν τοΰ ξίφους.

1 Το υπό τοΰ R. Hampe (Friihe griechische Sagen- χίαι διαφόρων Ελλήνων και Τρώων ηρώων) επί πρωτο- 
bilder in Bootien, σελ. 81) άναφερόμενον χαλκοΰν έλασμα κορινθιακών καί κορινθιακών αγγείων: βλ. Payne, 
τής Άκροπόλεως, άνήκον εις τόν Ζ' αί., δέν φαίνεται Necrocorinthia, σελ. 135-137.
βέβαιον αν παριστα όντως Μενέλαον. 3 Μερικαί άπό τάς ανωτέρω παραστάσεις χαρακτηρί*

2 Δέν διεσώθησαν μέν μέχριςημών κορινθιακαί αγγείο- ζονται ώς παριστώσαι άλλας σκηνάς έκ τής ’Ιλίου Πέρ- 
γραφίαι μετά τοΰ θέματος τούτου, έχομεν δμως άλλα σιδος (’Ακάμας-Δημοφών-Αϊθρα κ. ά.).
παρόμοια θέματα (γάμος Πάριδος καί Ελένης, μονομα-
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’Από τής αρχής τοΰ 5ου αί. τό θέμα πλουτίζεται και παρίσταται κατά διάφορον 
τρόπον. ’Από τούς πρώτους πραγματευθέντας αυτό κατά την παρούσαν περίοδον είναι 
ό Μακρών εις τον γνωστόν ώραΐον σκΰφον τής Βοστώνης (Beazley, AV 211, 3. FR. 
85. Pfuhl, 436), όπου ή σκηνή έχει γίνει δραματικωτέρα. "Η ζωηρά κίνησις τού Μενε
λάου και ή ορμή, μεθ’ ής ανασύρει τό ξίφος, ή έκπληξις τών παρακολουθούντων προ
σώπων καί δή τοΰ Πριάμου, ή σπουδή τής ’Αφροδίτης όπως βοηθήση τήν προστατευο- 
μένην της, δεικνύουν δτι πρόκειται περί τελούμενου εκτάκτου γεγονότος. ’Έπειτα 
ό πλούτος τής παραστάσεως διά τής εισαγωγής πολλών προσώπων, πάντων μετ’ενδια
φέροντος συμμετεχόντων τού επεισοδίου, ή κίνησις έκάστου τούτων άναλόγως τού 
ρόλου του, πάντα ταύτα είναι στοιχεία έγκαινιαζόμενα άπό τής παρούσης εποχής καί 
διατηρούμενα καθ’ δλην τήν περίοδον τού έρυθρομόρφου ρυθμού.

Καθ’ δλην τούτην τήν περίοδον τού αυστηρού ρυθμού ό Μενέλαος παρίσταται 
ώς επί τό π?*.ε!στον κρατών τό ξίφος εις τήν δεξιάν, έτοιμος νά διαπεράση δι’ αύτού τήν 
άπιστον σύζυγον. Πρβλ. Κύλικα Corneto τού μιμητού τού Βρύγου: Beazley, AV. 189. 
Υδρίαν Λονδίνου Ε 161 τού Συρίσκου: Beazley, VA. 64 καί AV. 159, 15. ’Αμφορέα 
Bologna 154 τού ζωγράφου τών Φλωρεντιανών στάμνων: Pellegrini, Vasi Fels. άρ. 
154 καί Beazley AV. 292.4. ’Άλλοτε δμως έχει καταπέσει τό ξίφος έκ τών χειρών του 
καί έπίκειται ή συμφιλίωσις. Τούτο παρατηρεΐται συνηθέστερον κατά τήν έπομένην 
περίοδον, τήν μεταβατικήν καί τήν τού έλευθέρου ρυθμού. Πρβλ. ’Αμφορέα Λονδίνου 
Ε 263 τοΰ ζφγράφου τής Άλταμούρας: Beazley, AV. 335, 28. Άγγεΐον τής Βιέννης: 
Ann. d. Inst. 1849 πίν. D.— Beazley, Berliner Maler, σελ. 17 άρ. 39- (ενταύθα αντί 
τού ξίφους καταπίπτει πέλεκυς). Κρατήρα Λούβρου G 424: Pottier, πίν. 143 FR. III3 
είκ. 148. Οίνοχόην Βατικανού: FR. 170,1.

Η διωκομένη υπό τού Μενελάου Ελένη παρίσταται καταφεύγουσα εις τον ναόν 
τής ’Αφροδίτης (Κύλιξ Corneto, άνωτ.) ή τής Άθηνάς (Μετόπη Παρθενώνος : A. Mi- 
ehaelis, Der Parthenon, πίν. 24-25. Praschniker, Parthenonstndien, είκ. 75- 76. Οίνο- 
χόη Βατικανού, άνωτ.) ή τού ’Απόλλωνος (Σκύφος Μάκρωνος, άνωτ. —Ή παρουσία 
τού Κρισέως καί τής θυγατρός του Κρισηΐδος εξηγείται μόνον, εάν ύποθέσωμεν δτι ή 
σκηνή λαμβάνει χώραν εν τφ ναώ τού ’Απόλλωνος. Κρατήρ Bologna 269 τοΰ ζωγρά
φου τών «Νιοβιδών». Beazl. AV. 337,3). Εις τό άγγεΐον τής Βιέννης (άνωτ.) καταφεύγει 
εις άγαλμα κούρου, χωρίς άλλο παριστώντος 'Απόλλωνα, ίσταμένου έπί στήλης, προ τής 
οποίας υπάρχει βωμός. ’Ενίοτε όμως ό ζφγράφος παριστα τήν σκηνήν έκτος τόπου, ώς 
συμβαίνει εις τά άναφερθέντα ήδη άγγεΐα: Λονδίνου Ε 161 (Β. AV. 159,15), Λονδί
νου Ε 263 (Β. AV. 335,28), Bologna 154 (Β. AV. 292,4).

Τά πρόσωπα, άτινα συνήθως παρίστανται έν τή σκηνή λαμβάνοντα ενεργόν μέρος 
είς τήν σωτηρίαν τής Ελένης, είναι ή ’Αφροδίτη καί ό ’Έρως, ό όποιος συνήθως πέτα 
προς τό μέρος τού Μενελάου καί προσφέρει είς αυτόν φιάλην. Πρβλ. Λήκυθον Lenin
grad τού ζωγράφου τής Πετρουπύλεως: JHS, 1928 πίν. III. Στάμνον Bologna: Pel
legrini, Vasi Fels. 175, είκ. 37. Μετόπην Παρθενώνος (άνωτ.). Πλήν τούτων παρίσταν- 
ται καί άλλα πρόσωπα, ώς ή Άθηνά (κρατήρ Bologna 269, άνωτ.), ό ’Απόλλων 
(κελήβη Ferrara: S. Aurigemma, II R. Museo di Spina in Ferrara, πίν. XC), ή Πειθώ
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(οίνοχόη Βατικανού, άνωτ.), ό Πρίαμος (σκύφος Μάκρωνος, άνωτ. καί άμφορεύς Λον
δίνου Ε 294 τού ζωγράφου τού Διονοκλή: Β. AV. 137,8), θεραπαινίδες τής Ελένης 
(υδρία Έθν. Μουσείου ή περί ής ένταΰθα πρόκειται) κ. ά.

Κατά τον 4ον αί. ή δραματικότης τής παραστάσεως έκφεΰγει τών ορίων τής μεγα
λοπρεπούς σοβαρότητας, οια παρατηρεϊται την προηγουμένην εποχήν, καί άποκτα χαρα
κτήρα αγριωπόν. Όποια όμολογουμένως διαφορά, εάν συγκρίνωμεν οίονδήποτε άγγεΐον 
τής προηγούμενης εποχής προς την ?.ήκυθον τής συλλογής Φραγκφούρτης (Schaal, 
Frankfurter Vasen, πίν. 52-53) ή προς τον αμφορέα Λονδίνου F 278 (Bull. Nap. n, s. 
VI, πίν. 9)! Είς την λήκυθον τής Φραγκφούρτης προ πάντων ή παράστασις τού Μενε
λάου καί τής Ελένης είναι πολύ πραγματιστική.

Κατωτέρω παρατίθεται πίναξ παραστάσεων τινων Μενελάου καί Ελένης συλλε- 
γεισών ΰπ’ εμού, τάς οποίας δυνάμεθα νά προσθέσωμεν είς τάς αναφερομένας υπό τού 
Buschor (FR. Ill3 307 - 311) καί Praschniker (ένθ. άν. σ. 101 έ.).

Α. ΕΙΣ ΜΕΛΑΝΟΜΟΡΦΑ ΑΓΓΕΙΑ:

1. Άμφ. Βατικανού: Mas. Greg. II, 49, 2α. Overbeck, Die Bildwerke, άρ. 113. 
Albizzati, Vasi del Vaticano 350 πίν. 44. Εποχή Έξηκίου.

2. Άμφ. Βατικανού, τής αυτής περίπου εποχής με τον προηγούμενον: Albizzati 
358 πίν. 47.

3. Λήκυθος Βρετ. Μουσ. Β 26 : Haspels, Attic black - figured lekythoi, πίν. 9, 1 b. 
Μέσα 60U αί.

4. Λήκυθος έν Συρακοΰσαις 8156 : Haspels, πίν. 7, 4 b. To επί τών ώμων κόσμημα 
τεχνοτροπίας Ν ικοσθένους.

5. Άμφ. Ρόδου 10604: CV. Ill He πίν. 1. Clara Rhodos, III, σ. 184, είκ. 180, 
182 καί 183.

6. Άμφ. Villa Giulia 15537 : CV. III He πίν. 3.
7. Άμφ. Compiegue: CV. πίν. 5, 5.
8. Άμφ. Βρ. Μουσ.: Gerhard, Aus. Vas. I, 2.
9. Άμφ. Βιέννης: Gerhard, III, 171.

10. Άμφ. έν Gerhard II, 129.
11. Άκροπόλεως. Graef - Langlotz, άρ. 220 πίν. 95. Τεμάχιον πυξίδος. Μέσα 6ου αί.
12. Neck-amphora in the British Museum (B 244). JHS. 47(1927) σελ. 79. είκ. 16.

Β'. ΕΙΣ ΕΡΥΘΡΟΜΟΡΦΑ ΑΓΓΕΙΑ:

1. Άμφορεύς τού Νικοσθένους έν Λούβρφ G 3: Hoppin, A handbook of Attic 
red-figured vases II 302-303.

2. Λήκυθος έν Leningrad τού ζφγράφου τής Πετρουπόλεως: JHS, XLVIII 
(1 928) πίν. III.

3. Τεμάχιον τής Ακροπόλεως F 96α, πιθανώς υδρίας, Graef - Langlotz, II, 2, σελ. 
74, άρ. 781. Ανήκει είς τούς περί τό 460 χρόνους. "Αν καί άναφέρεται έκεΐ ώς παρι-
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στών Πηλέα καί Θέτιν, δεν αποκλείεται όμως, κατά την γνώμην μου, να έξηγηθή 
ή παράστασις ώς Ελένης καί Μενελάου. Ό Μενέλαος καί δύο γυναίκες έ'χουν δλοι 
κατεύθυνσιν προς αριστερά. Ή μεταξύ τοΰ Μενελάου κα'ι τής ακραίας γυναικείας 
μορφής παρεμβαλλομένη γυνή πιθανώς είναι ’Αφροδίτη.

4. Κελήβη εν Ferrara: S. Aurigemma, II R. Museo di Spina in Ferrara, πίν. XC.
5. Άμφ. Λονδίνου E 336: CV. Ill Jc. πίν. 65, 2α. Jalir. 52 (1937) σ. 44 είκ. 7.
6. ’Αμφ. έν Gallatin Collection (U. S. A.) CV. πίν. 18. 2. (Όρέστης καί Κλυται- 

μήστρα, άλλα καί Μενέλαος καί Ελένη)1.
Έτρουσκικόν κάτοπτρον ελληνικής τέχνης τοΰ 3ου π. X. αί. Ό Μενέλαος συγκρο

τείται υπό τής Θέτιδος καί Αφροδίτης ή δε Ελένη καταφεύγει είς άγαλμα τής Άθηνάς. 
Springer1 είκ. 855.

Άς έπανέλθωμεν τώρα είς την παράστασιν τής υδρίας τοΰ Έθν. Μουσείου. Είς 
τό αριστερόν μέρος εκτυλίσσονται δύο σκηναί: Ή μία έξ αυτών παριστά ασφαλώς τον 
Αΐαντα, τοΰ οποίου σώζεται μόνον τό άνω σώμα, άποσπώντα την Κασσάνδραν έκ τοΰ 
αγάλματος τής Άθηνάς1 2.

Φέρει αττικόν κράνος- είς την άριστεράν κρατεί ασπίδα καί δόρυ, έκ τής όσφύος 
αύτοΰ δέ κρέμαται φαρέτρα. Τό ίμάτιον έχει έρριμμένον επί τοΰ άριστεροΰ ώμου, τοΰ 
λοιποΰ μέρους τοΰ σώματος καταλειπομένου γυμνοΰ. Τής προ αύτοΰ γονυπετοΰς 
Κασσάνδρας μικρόν μόνον τμήμα διατηρείται. Αΰτη έ'χει καταφύγει είς τό άγαλμα τής 
Άθηνάς, μέρος δέ τής βάσεως καί μικρόν μέρος τοΰ άνω σώματος τοΰ Παλλαδίου 
διακρίνονται, των λοιπών μερών έλλειπόντων.

Έκ τής πληθώρας τών παραστάσεων τοΰ θέματος τούτου3 σημειοΰμεν ιδιαιτέρως 
τον κρατήρα τοΰ Λονδίνου Ε 470 (Beazley, AV. 343,2). Ή στάσις τοΰ Αΐαντος είναι 
ή αυτή προς τήν τοΰ ήμετέρου αγγείου, ή δέ κάμψις τοΰ γόνατος τής έναγκαλιζομένης 
τό άγαλμα τής Άθηνάς γυναικός άνταποκρίνεται πλήρως προς τό σφζόμενον μέρος 
τής Κασσάνδρας τής ήμετέρας υδρίας.

Αριστερά τής παραστάσεως ταύτης, είς τό έτερον μέρος τής υδρίας, υπάρχει τρίτη 
σκηνή. Γυνή ορθή, τής οποίας μόνον ό κορμός σώζεται, φορεΐ τον λακωνικόν πέπλον 
μέ πλουσίαν πτύχωσιν καί μέ ώραίαν κόλπωσιν, υψώνει δέ προς τά άνω τον δεξιόν βρα
χίονα, θέλουσα ίσως νά συγκρατήση τον έφορμώντα κατ’αυτής νέον. Ούτος φορεΐ 
πέτασον, έρριμμένον έπί τών ώμων, καί άχειρίδωτον χιτώνα, διά δέ τής άριστεράς 
χειρός κρατεί κολεόν ξίφους, τό όποιον άνασύρας κρατεί διά τής δεξιάς, έτοιμος νά 
διαπεράση δι’αύτοΰ τήν διωκομένην γυναίκα. Τό κάτω μέρος τοΰ έφήβου δέν διατη-

1 Ό σκάφος τής Συλλογής Robinson, Baltimore, έργον 
τοΰ «Πολυγνώτου II», παριστα τόν Τηλέμαχον, έκδιώ- 
κοντα έκ τοΰ ανακτόρου κακήν θεραπαινίδα, και όχι 
Μενέλαον καί Ελένην, ώς παρεδέχοντο πρότερον (Ch, 
Dugas έν Revue des etudes ancietmes. Tome XL, o. 
43 - 46 πίν. 1).

2 Βλ. Allen, ένθ. άν. σ. 107 : «Κασσάνδραν δέ Αίας ό
Οίλέως πρός βίαν άποσπών συνεφέλκεται τό τής Άθηνάς 
ξόανον .... ». Καί Εΰριπ. Τρωάδ. 69 : ΑΘ. ούκ οίσθ’ 
ύβρισθεϊσάν με καί ναούς έμούς; ΠΟΣ. οΐδ’ ήνίκ- Αίας

εΐλκε Κασσάνδραν βία. Πρβλ. καί Παυσ. 1,15,3. 5,19,5. 
10, 26, 3.
3 Κατάλογον τούτονν βλ.: Daremberg-Saglio, Diction- 

naire des Antiquites έν λ. Cassandra.—M. Pallotino, έν 
Bolletino d’ Arte, Anno XXXI, Serie III, σ. 161 (έν 
ύποσημειώσεσι 17-20.—Πλήν τούτων σημειοΰμεν καί τό 
έν: ΑΕ, 1885, πίν. 5 άρ. 3. Καί τό Λονδίνου Ε 336 (βλ. 
ανωτέρω κατάλογον είς έρυθρόμ. άρ. 5) θά ήδύνατο νά 
έκληφθή Αίας καί Κασσάνδρα.
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ρεΐται. Είναι δύσκολον νά καθορίσωμεν τά πρόσωπα ταΰτα, είναι όμως έκ των πολύ 
συχνά άπαντώντων προσώπων εις παραστάσεις τής ’Ιλίου πέρσιδος1.

Όπως άνέψερα καί ανωτέρω, ή όλη παράστασις κατέχει όλον τό ύψος τοΰ ώμου 
μεταξύ τών δυο ζωνών τοΰ κοσμήματος, μιας στενωτέρας εις την βάσιν τοΰ λαιμοΰ 
καί άλλης πλατυτέρας επί τής κοιλίας, εις τό ύψος τών οριζοντίων λαβών.

Ό τύπος ούτος τής υδρίας τάσσει αυτήν εις ώρισμένην ομάδα υδριών, έχουσών την 
διακόσμησιν περιωρισμένην εις τον ώμον, τούτων δέ αντιπροσωπευτικούς τύπους 
έχομεν καθ’ ολην την περίοδον τοΰ 5ου αί. Ό κ. Beazley είχε την εΰγενή καλοσύνην 
νά μοΰ άποστείλη εκτενή κατάλογον τής όμάδος ταύτης, τον όποιον καί παραθέτω1 2.

Είδικώτερον όμως ή υδρία τοΰ Έθν. Μουσείου ανήκει είς σειράν, ή οποία αρχίζει 
διά τής τιδρίας τοΰ Βατικανοΰ: Mus. Greg. II, πίν. 15,2 Β. AV. 352,32 τοΰ «ζωγράφου 
τής Villa Giulia» καί τελειώνει είς τάς υδρίας τής Κοπενάγης 7359: CV. Ill J πίν. 156 
καί τής Βολωνίας 170: Pellegrini, Vasi Fels. πίν. 1, αϊτινες είναι ολίγον μεταγενέστεροι 
τής ίδικής μας, διατηροΰν όμως την ιδίαν παράδοσιν.

Έάν παρακολουθήσω μεν την έξέλιξιν τής υδρίας καθ’ όλον τον 5ον αί., άναγκα- 
ζόμεθα νά την περιλάβωμεν εις δύο μεγάλας ομάδας.

Ή πρώτη όμάς, είς την οποίαν ανήκει καί ή υδρία ημών, είναι ή φέρουσα τάς
παραστάσεις επί τών ώμων.

Είς την ομάδα ταύτην αί μορφαί άλλοτε μεν καταλαμβάνουν μόνον την κυρίαν 
όψιν περιοριζομένην διά κοσμήματος άνω καί κάτω (Τύπος Αί), παρουσιαζομένην 
δέ ούτω σύγκλειστον καί συγκεντρωμένην (Richter, Red - figured Athenian Vases, 
πίν. 172, 11. Richter-Milne, Shapes είκ. 31- 82.—Louvre CV III Jc πίν. 52 καί πίν. 54.— 
Oxford CV 1914.731 III J πίν. XXXI, 1-2.— Λούβρου G 177.— Έθν. Μουσείου 
άρ. 1691, 1262, 14499 κλπ.). "Αλλοτε ελλείπει τό πλαίσιον άπό τοΰ άνω μέρους καί 
τών πλαγίων τής παραστάσεως (Τύπος A 2), δι’ ανάγκην τοΰ τεχνίτου νά έλευθερώση

1 Αναφέρω μόνον τήν υδρίαν τής Νεαπόλεως 2422, 
τήν γνωστήν ώς άγγεΐον τοΰ Vivenzio (Beazley, AV, 
74, 50 καί Kleophradesmaler πίν. 27), τό δεξιά τοΰ συμ
πλέγματος τοΰ Πριάμου καί Νεοπτολέμου σύμπλεγμα 
νέου καί γυναικός.

2 Palermo 1502 : Inghirami, Museo Chiasino πίν. 60. 
Περί τό 500. — Naples 2422: FR. 34. Τοΰ ζφγράφου 
τοΰ Κλεοφράδους. — London Ε 168 : CV πίν. 73, 3 καί πίν. 
74,2. Τοΰ ζτργράφου τοΰ Συρίσκου.— Louvre G 428: 
Mon. I πίν. 6. Τοΰ ζφγράφου τής οίνοχόης τοΰ Yale.— 
Rhodes 12145: Cl. Rh. 4 σ. 61 ; CV. πίν. 7,2-3. Τοΰ 
«ζφγράφου τοΰ Άκράγαντος».— Marseilles 3229: Γυνή, 
παΐδες καί έρως. «Manneriste».— Cab. Med. 445: De 
Ridder pp. 340 και 339. Ηρακλής καί 'Εσπερίδες.— 
Vatican! : Mus. Greg. II πίν. 15,2. ’Απόλλων καί Μοΰσαι. 
Τοΰ «ζφγράφου τής Villa Giulia». — Bari: fragments. 
Eos & Tithonos ? Τοΰ «ζφγράφου τής Villa Giulia».— 
Berlin : Gerhard TG. πίν. 17-18, 1-3 ; Gerrick πίν. 30.— 
London E 169: FR. πίν. 77,2; CV. πίν. 75,1 καί πίν. 
76,1.— Ferrara : Notizie 1927 πίν. 15 ; Anzeiger 1928 πίν. 
130 είκ. 8: Aurigemma, R. Museo di Spina’ σ. 227 = ’

σ. 267. Πολύγνωτος. — Edinburgh 1877, 29. Ήώς καί 
Τιθωνός. Πολύγνωτος. — Athens. Ή περί ής ό λόγος. 
Πολύγνωτος. — Naples 3232: FR. πίν. 171, 1 καί III σ. 
320, 1. Πολύγνωτος. — Brunswick 157 : ΑΖ 1881 πίν. 15. 
Όμάς Πολυγνώτου: Τοΰ «ζφγράφου τοΰ "Εκτορος».— 
Brunswick 158: αυτόθι. "Οπως τό ανωτέρω.— Συλλογή 
Βλαστοΰ: Θεοξένια. Τοΰ «ζφγράφου τοΰ Christie».— 
Vienna 1152: Tischbein 5 πίν. 102. Τοΰ «ζφγράφου τοΰ 
Christie».— London Ε270: CV. πίν. 75, 2 καί πίν. 77, 1. 
Τοΰ «ζφγράφου τοΰ Coghill». — Naples RC 157 : FR. Ill 
σ. 33. Τοΰ «ζφγράφου τοΰ Coghill».— London 1921. 
7-10-2: CV πίν. 83. Group of Polygnotos, and near 
him.— Leningrad 757 (St. 1206): Mon.6-7 πίν. 12.— 
(Madrid 11124 Leroux 163). Repainted.— Rome, Torlo- 
nia. Noel des Vergers πίν. 39.— Munich, 2429 (σ. 338) 
Tahrbuch 31. σ. 177. Τοΰ «ζφγράφου τής κενταυρο- 
μαχίας τοΰ Λούβρου».— London South Kensigton 
Museum. 663. 1864. Philippart, Vases en Angleterre 
πίν. 30.— Madrid 11126 (Leroux 164) μέ μεγάλας 
συμπληρώσεις.— Copenhagen 7359: CV πίν. 156 III 
J. Bologna 170: Pellegrini, Vasi Fels. πίν. 1.
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την παράστασιν των στενών ορίων τοΰ πλαισίου και νά ένωση αυτήν προς τό δλον σώμα 
τής υδρίας (Richter, ένθ’άν. πίν. 172, 14.— Λούβρου G 179.— Louvre CV III Jc. 
πίν. 54, 2, 4.— Oxford 1914. 734 CV III J πίν. XXXI 3-4, — Έθν. Μουσείου 13111 
CV πίν. 7,1 και 1174 CV πίν. 7,2 κλπ.). Ό τελευταίος ούτος τύπος αποτελεί μετά- 
βασιν προς τον τύπον Β, καθ’ον ή παράστασις άπλοΰται πέριξ τοΰ αγγείου και έπί 
τών δύο αύτοΰ όψεων καί καταλαμβάνει ολόκληρον τον ώμον (Naples 2422: Beazley, 
AV 74, 50. London: CV III Jc πίν. 83. London E 168: CV III Jc πίν. 73,3 καί 
πίν. 74,2. Έθν. Μουσείου ή περί ής ό λόγος ενταύθα κλπ.).

Εις τάς υδρίας τών τύπων Αι, A 2 ή παράστασις είναι ενιαία, αί δέ μορφαί, δχι 
περισσότεραι τών τεσσάρων - πέντε, παρίστανται κατά τρόπον συγκεντρωτικόν. Εις τάς 
υδρίας τοΰ τύπου Β άλλοτε μεν έχομεν τον συγκεντρωτικόν τρόπον (Λονδίνου CV 
πίν. 83 καί Ε 168 CV πίν. 73), άλλοτε δμως —σπανιώτερον— τον παρατακτικόν ή 
φυγοκεντρικόν τρόπον, δπως συμβαίνει είς τό άγγείον Vivenzio καί εις τό τοΰ Έθν. 
Μουσείου.

Ή έτέρα ό μάς τών υδριών περιλαμβάνει έκείνας, είς τάς οποίας αί μορφαί τής 
παραστάσεως άπλοΰνται έφ’ δλης τής κοιλίας επί τής μιας μόνον δψεως, τά δέ θέματα 
περιορίζονται είς όλίγας μορφάς. Παραδείγματα τοιούτων έχομεν άφθονα.

Έκ τής όμάδος ταύτης εξελίσσεται άπό τών μέσων τοΰ 5ου αί. ό «κλασσικός» τύπος 
τής υδρίας, κατά τον οποίον έπί τής κοιλίας παρίστανται συνήθως τρεις μορφαί. 
ών ή μία είς τό μέσον καθημένη με δύο όρθάς εκατέρωθεν, άποτελουμένου ούτω 
σχήματος άναλόγου προς την πυραμίδα τής ’Αναγεννήσεως (ιδίως είς τούς πίνακας τοΰ 
Ραφαή?ή. Αί ΰδρίαι τοΰ τύπου τούτου φθάνουν μέχρι τέλους τοΰ 5ου αί.

Είς ιδιαιτέραν ομάδα πρέπει νά τεθή ή υδρία τοΰ Μειδίου (Λονδίνου Ε 224: 
Β. AV. 459, 1) τοΰ τελευταίου τετάρτου τοΰ 5ου αίώνος, δπου ό τεχνίτης παρά την 
πληθώραν τών μορφών κατόρθωσε νά προσδώση εξαιρετικήν ενότητα είς τό θέμα 
του διά χρησιμοποιήσεως διπλής ζώνης. Διά τής δευτέρας ζώνης έπί τοΰ κέντρου τής 
κοιλίας, δπου παρίσταται ό κήπος τών Εσπερίδων, προσπαθεί νά εύρη συγκερασμόν 
τών δύο προηγουμένων ομάδων καί έγκαινιάζει νέον τύπον υδρίας. Εκείνο τό όποιον 
ό Μειδιάς επιχειρεί απλώς, τό κατορθώνει καλύτερον άλλος τεχνίτης, μεταγενέστερος 
αύτοΰ, άλλ’ έξαρτώμενος έκ τής τεχνοτροπίας του, ό ζωγραφήσας τήν υδρίαν τοΰ Λον
δίνου F 90: CV III Jc πίν. 101,2 a-c. Πρβ. καί Compiegue CV πίν. 20,7.

’ Αν καί δεν είναι δυνατόν νά καθορίσωμεν έπακριβώς τά χρονολογικά δρια, εντός 
τών οποίων έμφανίζονται καί παρέρχονται οι ανωτέρω έκτεθέντες τύποι, έν τούτοις 
έν γενικαΐς γραμμαΐς θά ήδυνάμεθα ως έξής νά διαγράψωμεν ταΰτα: Άπό τών αρχών 
τοΰ 5ου αί. έχομεν τον τύπον Α ι τής πρώτης όμάδος. Έξ αύτοΰ κατάγεται ό τύπος A 2 

καί έκ τούτου ό τύπος Β τής αύτής όμάδος. Οί τύποι Αί καί A2 εξαφανίζονται πολύ 
ένωρίς, ένω ό τύπος Β συνεχίζεται μέχρι τοΰ 430. Μετά τό 430 τά παραδείγματα καί 
τοΰ τύπου τούτου είναι σπάνια, τοΰτο δέ άποδεικνύει δτι έπαυσε πλέον ούτος νά άρέση. 
Αντί τούτου ή δευτέρα όμάς, ήτις αρχίζει σχεδόν άπό τών ιδίων χρόνων, συνηθίζεται 
περισσότερον κατά τήν εποχήν τοΰ ελευθέρου ρυθμού, μέχρις δτου άπό τών μέσων τοΰ 
αίώνος τούτου καί έξής επικρατεί πλέον όριστικώς ό «κλασσικός» τύπος.
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Μετά τον καθορισμόν τοΰ τΰπου τής ήμετέρας υδρίας, ας προσπαθήσω μεν νά 
τοποθετήσωμεν αυτήν καί είς ώρισμένην χρονολογίαν. Τό σχήμα της πρωτίστως ψέρει 
εις τούς χρόνους τούς περί τό 450. Διότι έν άντιθέσει προς την υδρίαν τοΰ αύστηροΰ 
ρυθμού, όπου ακόμη ό λαιμός δεν διακρίνεται σχεδόν από τοΰ λοιπού σώματος 
τοΰ αγγείου, ή δέ κοιλία είναι αρκετά έξωγκωμένη1, ή υδρία τοΰ Έθν. Μουσείου 
παρουσιάζει πλήρη αρμονίαν τών μερών αυτής καί συμμετρίαν: ό λαιμός είναι ύψη?ιός 
καί διακρίνεται άπό τοΰ κυρίου σώματος· ή κοιλία δεν είναι πολύ εύρεΐα- ή ραδινότης 
τοΰ όλου αγγείου είναι ήδη αρκούντως αισθητή· ή βάσις είναι διμερής.

Έξ άλλου ή υδρία τοΰ Λονδίνου CV πίν. 83, όμοια ακριβώς προς την ίδικήν μας 
κατά τον τύπον καί την διακόσμησιν, τοποθετείται μεταξύ τοΰ 480 καί 4601 2. Ή δια- 
κόσμησις όμως ταύτης περισσότερον έπιμεμελημένη καί αυστηρά, παρουσιάζει αυτήν 
άρχαιοτέραν τής ίδικής μας κατά μίαν περίπου δεκαετίαν. Ή υδρία τής Κοπενάγης 
1351, τής αυτής ακριβώς παραδόσεως, πρέπει νά τοποθετηθή περί τό 430. Καί εκ 
τοΰ σχήματος όμως καί εκ τής διακοσμήσεως φαίνεται αρκούντως παλαιοτέρα ή τοΰ 
Έθν. Μουσείου.

Έπειτα, εάν παρατηρήσωμεν καί την τεχνοτροπίαν τών μορφών, βλέπομεν ότι 
κρατούν ακόμη μερικά χαρακτηριστικά τής εποχής τοΰ καλού Γλαύκωνος (460) ιδίως 
είς τάς πτυχώσεις τών ενδυμάτων τών θεραπαινίδων. Άλλ’ ό οφθαλμός τής Ελένης 
έχων διπλήν βλεφαρίδα άναγκάζει νά κατέλθω μεν ολίγον χαμηλότερον. Νομίζω λοιπόν 
ότι ειμεθα ασφαλέστεροι τοποθετοΰντες την υδρίαν περί τό 450 καί μάλλον μεταξύ 
τοΰ 450 καί 445.

’Απομένει ήδη νά έξετασθή καί ό τεχνίτης τοΰ αγγείου. Μετά λεπτομερή έξέτασιν 
τής τεχνοτροπίας όλων τών περί τά μέσα τοΰ 5ου αί. άγγειογράφων έξάγεται μέ μεγάλην 
βεβαιότητα ότι ό ζφγράφος τοΰ αγγείου ημών είναι ό Πολύγνωτος. Μερικαί χαρακτη
ριστικοί λεπτομέρειαι είς τάς μορφάς τοΰ αγγείου κοιναί είς τά περισσότερα αγγεία 
τοΰ Πολυγνώτου δεν καταλείπουν αμφιβολίαν ότι καί τούτο προήλθεν έκ τής χειρός 
εκείνου3.

Οΰτω ή διακόσμησις τών παρυφών τών χιτώνων ή παρατηρουμένη είς τον Μενέ
λαον καί την Ελένην, δηλ. διπλαΐ γραμμαί μεταξύ τών οποίων παρατίθενται μαΰραι 
κοκκίδες, άπαντά είς τά περισσότερα αγγεία τοΰ Πολυγνώτου, καθώς επίσης καί οί 
στικτοί χιτώνες ώς παρουσιάζονται είς τάς ανωτέρω μορφάς τοΰ αγγείου ημών. Πρβ. 
αμφορέα Λούβρου G 430: Beazley άρ. 16 είς τον χιτώνα τής Μαινάδος —Άμφορ. 
Λονδίνου Ε 281: Beazley άρ. 18 είς την γυναίκα τήν δεξιά τοΰ Τριπτολέμου ίστα- 
μένην.—Στάμνον Λονδίνου 96. 7-16. 5: Beazley άρ. 2 είς τήν φεύγουσαν γυναίκα, 
μόνον είς τάς παρυφάς τών χειριδών- είς τον λαιμόν έ'χει μεν τάς γραμμάς, άλλ’ ούχί καί 
τάς κοκκίδας.—Στάμνον Βρυξελλών Λ 134: Beazley άρ. 1 είς τον άγωνιζόμενον κατά

1 Πρβλ. Richter-Milne, Shapes und Names of Athe- περί τού ζιργράφου, δτε είδε τήν υδρίαν μου, νομίσος 
nian Vases, 1935, είκ. 81-86. —Σεμνής Παπασπυρίδη, τότε ότι πρόκειται περί τοΰ «ζωγράφου τοΰ Έκτορος». 
'Υδρία (έν περιοδικό) «’Αναγέννησις», 2 Όκτωβρ. 1926). Κατά τήν μελέτην μου όμως άντελήφΟην ότι έχει μεγο-

2 Ή δευτέρα χρονολογία πρέπει νά θεωρηδή άσφα- λυτέρας ομοιότητας πρός τον Πολύγνωτον. Τήν ιδέαν μου
λεστέρα. ταύτην ένίσχυσε καί ή Κ“ Καρούζου, καί ό κ. Beazley δέ

3 Ό Κα9ηγ. κ. Beazley μου έδωσε τήν πρώτην ιδέαν μετά ταΰτα έν έπισιολή του έπεβεβαίωσε τήν γνώμην μου.
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τών κενταύρων οπλίτην. Βλ. καί: Υδρίαν Νεαπόλεως: FR. 171, 1 εις τούς δύο προ 
τών Μουσών νέους και Beazley άρ. 14, 17, 26 εις τάς άναξυρίδας τών παριστωμένων 
αμαζόνων.

Ό τύπος επίσης τοΰ πολεμιστοΰ, ιδίως δπως παρουσιάζεται εις τον Αΐαντα με τό 
κράνος του—τό ιδιόρρυθμον κάπως κράνος τοΰ Μενελάου δεν συνηθίζει ό τεχνίτης 
ημών καί ίσως είναι μοναδικόν παράδειγμα εις την υδρίαν τοΰ Έθν. Μουσείου — 
ή κατατομή τοΰ προσώπου καί ό γυμνός κορμός, καθώς καί ή άλλη λεπτομέρεια 
ή παρατηρουμένη εις τον Μενέλαον, δηλ. οί κάτωθεν τής περικεφαλαίας] επί τοΰ τρα
χήλου ώς καί εις την γενειάδα έμπροσθεν, προεξέχοντες αραιοί, οφιοειδείς, κάπως 
παχεΐς βόστρυχοι επαναλαμβάνονται ακριβώς κατά τον ίδιον τρόπον καί είς τα άλλα 
αγγεία τοΰ Πολυγνώτου (στάμνος Βρυξελλών Α, 134. Άμφορεύς Λονδίνου Ε 280: 
Beazley άρ. 17. Πελίκη Συρακουσών 23507: Beazley άρ. 26. Κρατήρ Βολωνίας 275: 
Beazley άρ. 11 ό καταφέρων διά τοΰ πελέκεως κτύπημα είς τον κένταυρον κ. ά.).

Καί διά τάς ομοιότητας τών κεκρυφάλων πρβλ. άμφορ. Λονδίνου (Beazley άρ. 2), 
έτερον άμφορ. Λονδίνου (Beazley άρ. 18), υδρίαν Λονδίνου Ε 222 (Beazley άρ. 30) καί 
υδρίας Βρουνσβίκης άρ. 157 καί 158: ΑΖ. 1881 πίν. 15, 16.

Όμοιότης επίσης μεγάλη παρατηρεΐται καί είς τον οφθαλμόν — ιδίως όπως 
παρουσιάζεται είς την Ελένην μετά τής διπλής βλεφαρίδος—καί είς τό πρόσωπον (μία 
λεπτομέρεια, ή μικρά λεπτή γραμμή ή σχηματίζουσα τήν κάτω οπήν τής ρινός). Άρκοΰμαι 
μόνον νά αναφέρω ώς πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα τό ύπ’ άρ. 2 Beazley, ένθα 
ή κατατομή τής φευγούσης γυναικός έχει μεγάλην ομοιότητα προς τήν τής Ελένης· 
στάμνον ’Οξφόρδης: CV III J πίν. 29-30: Beazley άρ. 3 (αί κατατομαί τών Διοσκούρων 
έχουν ομοιότητα προς τάς τών θεραπαινίδων). Στάμνον Gotha: Beazley άρ, 5 μεταξύ 
τής κατατομής τοΰ κρατοΰντος τήν λύραν νέου καί τής Ελένης.

Δεν απομένει λοιπόν ούδεμία άμφιβολία ότι καί ή υδρία τοΰ Έθν. Μουσείου 
προέρχεται έκ τής χειρός τοΰ Πολυγνώτου. Άλλ’ είς ποιαν περίοδον τής σταδιοδρομίας 
του ό Πολύγνωτος έζφγράφησε ταύτην;

Ή όλη σταδιοδρομία τοΰ Πολυγνώτου θά ήδύνατο νά διαιρεθή είς δύο περιόδους. 
Κατά τήν πρώτην περίοδον ό τεχνίτης μιμούμενος τον ζιργράφον τών «Νιοβιδών>, 
τοΰ οποίου πιθανώτατα είναι μαθητής (Beazley, VA, 171), άρέσκεται είς πολύ άπλάς 
συνθέσεις: δύο ή τό πολύ τρεις μορφαί άπαρτίζουν τήν όλην παράστασιν. 'Η διπλή 
βλεφαρίς άρχίζει νά παρατηρήται μόλις είς τά τελευταία αγγεία τής περιόδου ταύτης. 
Τά θέματα τής προτιμήσεώς του είναι κατά τήν έποχήν αυτήν κυρίως πολεμισταί 
(άμαζονομαχίαι-κενταυρομαχίαι) καί διονυσιακαί παραστάσεις, σπανιώτερον όμως 
άπεικονίζονται καί άλλα θέματα.

Είς τά αγγεία τής άλλης περιόδου αί παραστάσεις γίνονται συνθετώτεραι καί 
ό άριθμός τών μορφών αΰξάνει. Διά τοΰτο καί τό σχήμα τών άγγείων, τό όποιον 
προτιμά τώρα είναι, πλήν ελάχιστων εξαιρέσεων, ή στάμνος, είς τά εύρέα τοιχώματα 
τής οποίας ήδύνατο έν πάση άνέσει νά άπεικονίζη τά θέματά του. Προτιμά νά παριστά 
τώρα προ παντός θυσίας ή νέους μεταξύ γυναικών, έξακολουθεΐ όμως νά λαμβάνη 
ώς θέματα άμαζονομαχίας καί κενταυρομαχίας.
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Μετάβασιν έκ τής πρώτης περιόδου εις τήν δευχέραν αποτελεί ό άμφορεύς Λον
δίνου Ε 284: Beazley AV. τελευταΐον.

Ή υδρία τοΰ Έθν. Μουσείου έχει, ώς έλέχθη καί ανωτέρω, πολλά ακόμη στοιχεία 
τής πρωίμου κλασσικής εποχής. Αί ομοιότητες αυτής είναι μεγαλύτεραι προς τά αγγεία 
τής α όμάδος, εις τήν οποίαν πρέπει να άνήκη, καί μάλιστα προς τά παλαιότερα τής 
όμάδος ταΰτης. Δηλ. έάν ήθέλομεν νά κατατάξωμεν τά κυριώτερα τών αγγείων τοΰ 
Πολυγνώτου κατά χρονολογικήν σειράν, θά πρέπη νά έχουν ταΰτα τήν εξής ακολουθίαν:

Α' Όμάς:
1. Στάμνος Βρυξελλών Α 134: Beazley άρ. 1.
2. Άμφορεύς Λούβρου G 430: Beazley άρ. 16.
3. Κρατήρ Νεαπόλεως: Beazley άρ. 13 bis.
4. Υδρία Εθνικού Μουσείου.
5. Πελίκη Συρακουσών 23507: Beazley άρ. 26.
6. Άμφορεύς Λονδίνου Ε281: Beazley άρ. 18.
7. Υδρία Λονδίνου Ε 222: Beazley άρ. 30.
8. Άμφορεύς Λονδίνου Ε 272: Beazley άρ. 14.

Β' Όμάς:
1. Στάμνος Λονδίνου Ε 455: Beazley άρ. 4.
2. Στάμνος Λονδίνου 96. 7-16 5: Beazley άρ. 2.
3. Στάμνος Gotha: Beazley άρ. 5.
4. Στάμνος Oxford: CV πίν. Ill J Beazley άρ. 3.
5. Στάμνος Oxford: 522: Beazley άρ. 10.
6. Άμφορεύς Λονδίνου Ε 280: Beazley άρ. 17.
7. Κρατήρ Βολωνίας 275: Beazley άρ. 11.

Ή υδρία τοΰ Έθν. Μουσείου δεν είναι μόνον έκ τών παλαιοτέρων, άλλά συγχρόνως 
και έκ τών ωραιότερων άγγείων τοΰ Πολυγνώτου καί είναι δυσάρεστον ότι δεν σώζεται 
άκεραία ή παράστασις. Καί όπως όμως τώρα έχει δεν παύει νά είναι εν τών πολυτιμό
τερων ερυθρόμορφων άγγείων τοΰ Εθνικού ημών Μουσείου.
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