
Ο ΠΟΛΥΓΝΩΤΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΜΕ Ε Π ΕΙΣΟΔΙΟΝ ΕΚ ΤΗΣ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΝΕΚΥΙΑΣ

Είναι έπαρκώς γνωστός ό περίφημος καλυκοειδής κρατήρ τοΰ Λούβρου (είκ. l)r 
ό όποιος φέρει επί της μιας του όψεως τον φόνον των τέκνων τής Νιόβης. Καλείται

Είκ. 1. Ό καλυκοειδής κρατήρ G 341 τοΰ Λούβρου.

ενίοτε καί «Κρατήρ των ’Αργοναυτών» εκ τής άνεπαρκώς τεκμηριουμένης ερμηνείας 
τής παραστάσεως τής έτέρας του όψεως

Το έν λόγω άγγεϊον, ήδη από τής εύρέσεώς του 2, έθεσε δΓ άμφοτέρων τών παρα
στάσεων του μίαν σειράν προβλημάτων, εις τα όποια ούδείς δέχεται ότι έχει δοθή, 
μία ικανοποιητική άπάντησις μέχρι σήμερον. ’Από τής άπόψεως αυτής μία νέα προ
σπάθεια άντιμετωπίσεως μερικών έκ τών προβλημάτων τά όποια θέτουν αί παραστάσεις 
τοΰ αριστουργήματος αύτοϋ τής αρχαίας τέχνης δεν δύναται να θεωρηθή ώς περιττή. 
’Αφετηρίαν τής παροΰσης προσπάθειας αποτελεί ή απόπειρα μιας ακόμη ερμηνείας τής

1 Louvre G311. Τ. Β L. WEBSTER, Der Niobiden- 
maler, 1935, σ. 1 έξ. πίν. 2-5. Furtwangier - 
Reichhoed, Grieehische Vasenmalerei, πίν. 108 καί 
165. "Εγχρωμος πίνα!· παρά Martin Robertson, La 
peinture Grecque, Skira, 1959, a. 124. Περαιτέρω 
βιβλιογραφίαν έν Handbuch der Archaologie IV, 1

A. Rumpf, Malerei und Zeichnung, 1953, σ. 93 
σημ 2.

2 ΕύρέΟη εις τό Orvieto. Πρβλ. W. HelbiG, Bul- 
letino dell’ Instituto 1881, σ. 278 έξ. Hauser έν 
Furtwangler - Reichhold, II τοΰ κειμένου σ. 24E> 
σημ. 1.
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παραστάσεως τής κυρίας δψεως τοΰ κρατήρος, ή οποία δίδει καί τάς προϋποθέσεις νέας 
συζητήσεως τών σχετικών προβλημάτων. Περί τής παραστάσεως τής δευιέρας δψεως δεν 
τίθεται ζήτημα ερμηνείας, διότι είκονίζεται ή έξόντωσις τών τέκνων τής Νιόβης, θέμα 
σύνηθες τής αρχαίας τέχνης. Τό κύριον πρόβλημα υπήρξεν απ’ αρχής ή ερμηνεία τής πα
ραστάσεως τής κυρίας δψεως, μιας έκ τών μεγαλειωδεστέρων εν γένει εικόνων τής αρ
χαίας αγγειογραφίας (πίν. 23), ενώ ΰέματα χρονολογήσεως καί κατατάξεως τοΰ αγγείου 
έλύθησαν άνευ σοβαρών αμφισβητήσεων.
Ή παράστασις αυτή, ή όποια άπδ πολλάς 
έπόνβεις είναι μοναδική ', μάς δίδει καί 
μίαν άπδ τάς έλαχίστας δυνατότητας δι- 
εισδΰσεως εις τά έργα τής μεγάλης ζω
γραφικής τής περιόδου δημιουργών, ως 
ό Μίκων, ό Πάναινος καί ό Πολύγνω
τος, τής εποχής εις την οποίαν άνήκουν 
καί τά αετώματα τής ’Ολυμπίας. Αί μέ
χρι τοΰδε έπιχειρηι)είσαι έρμηνεΐαι ανα
γνωρίζονται γενικώς ώς απολύτως ανε
παρκείς 1 2 * καί, ένεκα ακριβώς τής αδυνα
μίας των αυτής, έθεσαν εμπόδια αντί νά 
προωθήσουν την έρευναν. Ή παράστα- 
σις άνεγνωρίσθη άπδ μακροΰ δτι εύρί- 
σκεται εις σχέσιν ούχί μόνον μέ την με- 
γάλην ζωγραφικήν άλλα καί δτι μάς δίδει 
μίαν ιδέαν τής ζωγραφικής τών τοιχογρα
φιών, διά τοΰτο καί έχρησιμοποιήΰη ώς 
προϋπόθεσις καί βάσις διά την ανασύν
θεσήν γνωστών έργων μεγάλων καλλιτε
χνών. 'Η έστω καί σύντομος περιγραφή 
τής παραστάσεως είναι απαραίτητος προ
τού προχωρήσωμεν εις την έπισκόπησιν 
τών παλαιοτέρων ερμηνειών καί την έκθεσιν τής νέας προσπάθειας. Τοΰτο ΰά μάς διευ- 
κολύνη καί διά την κατανόησιν τών διαφόρων προβλημάτων, τά όποια συνδέονται μέ 
την παράστασιν, ώς καί μέ τά θέματα τών επιδράσεων, τάς οποίας πιθανώς ό άγγειο- 
γράφος ύπέστη.

Είκ· 2. Ή κατά τό άνω σώμα ορατή μορφή 
τής παραστάσεως : Όδυσσεΰς.

1 Καλαί απεικονίσεις έν Webster, Der Niobiden- 
maler, πίν. 2a καί 5b. Buschor, Griechische 
Vasen, σ. 197 είκ. 215. Rodenwaldt, Die Kunst der 
Antike4, σ. 292-3. CVA France 12 Louvre 8, III, Id 
πίν. 2,1-4 καί 3, l-s. 5. LovvY, Polygnot, είκ. la καί 
lb - g.

2 Webster, Der Niobidenmaler, σ. 9 : «Die Dar-
stellung auf der Vorderseite ist bisher noch nicht
befriedigend gedeutet», Buschor, Griechische Vasen-

malerei, σ. 190: «....... dessen Figuren, von Athena
und Herakles abgesehen, noch nicht gedeutet 
sind». Rumpf, HdA Malerei und Zeichnung, σ. 93 : 
«auf der Vorderseite eine noch ungedeute Szene 
tragt». Martin Robertson, La Peinture Grecque- 
Skira, 1959, σ. 124: «sujet indetermine»· Pfubx, 
Malerei und Zeichnung II, σ. 524: «sog. Argonauten- 
krater... die Vermutung, dass es die attisclien 
Phylenheroen seien scheint unhaltbar·.
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Ή σκηνή λαμβάνει χώραν επί ανωμάλου εδάφους, τούτο δέ πρέπει να θεωρηθή 
<σς προσπάθεια τοΰ άγγειογράφου ή τών προτύπων του, άν δεχΟώμεν τοιαΰτα, διά την 
«πεικόνισιν τών μορφών εις διάφορα έπίπεδα. Είκονίζονται ένδεκα πρόσωπα εις δια
φόρους θέσεις καί στάσεις, εκ τών οποίων τά εννέα όρθια—μέ τον ένα εξ αυτών κρα
τούντα ίππον, ένα έξηπλωμένον και ένα καθήμενον. 'Η ανωμαλία τοΰ εδάφους δη- 
λν,οΰται διά λεπτών γραμμών, επί τών οποίων βαίνουν αί μορφαί, μία δέ εξ αυτών

«ΐναι ορατή μόνον κατά τό άνω τής ζώνης τμήμα τοΰ σώματος, τοΰ άλλου κρυπτομέ- 
νου υπό γραμμής δηλούσης προφανώς παρυφήν τοΰ εδάφους. ’Από τής μορφής ταύτης 
ακριβώς πρέπει νά άρχίση καί ή περιγραφή μας. Ή μορφή αυτή ευρισκόμενη εις τό 
άνω αριστερά τμήμα τής παραστάσεως είκονίζει πολεμιστήν (είκ. 2) κρατούντα διά 
τής αριστερός δόρυ καί ασπίδα καί φέροντα θώρακα καί κράνος, ό όποιος άποχω- 
•ρών έκ τής σκηνής στρέφει τήν κεφαλήν προς τό κέντρον καί ύτ|κόνει τήν δεξιάν. Ή 
τοποθέτησίς της όπισθεν τής δηλούσης ανωμαλίαν τοΰ εδάφους γραμμής άποδεικνύει 
σαφώς ότι ό καλλιτέχνης θέλει νά τονίση δι’ αυτού, ότι ή μορφή δεν ανήκει ούσιαστικώς 
εις τον κύκλον τών άλλων προσώπων, δεν είναι μόνιμον μέλος του. ’Ακόμη καί ή άπει- 
κόνισις τής μορφής αυτής εις μικροτέραν τών άλλων κλίμακα θέλει νά δείξη ότι αΰτη 
«ύρίσκεται εις άπόστασιν άπό τών άλλων καί μάς δίδει μίαν επιτυχή προσπάθειαν
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προοπτικής σμικρΰνσεως. Άριστερώτερον καί ολίγον χαμηλότερον εύρίσκεται μία άλλη 
μορφή παριστώσα γυμνόν πολεμιστήν (είκ. 3), μέ την χλαμύδα εις την άριστεράν καί 
κρατούντα ή στηριζόμενον εις τό δόρυ, ψέροντα ξίφος είς τό πλευράν, τού οποίου 
διακρίνεται ή λαβή, καί πίλον είς την ράχιν. Την δεξιάν χεΐρα στηρίζει επί τής 
όσφΰος καί, ένφ τό σώμα είκονίζεται κατ’ ενώπιον, ή κεφαλή είναι έστραμμένη αρι
στερά έμφανιζομένη κατά τά τρία τέταρτα. Τό βλέμμα στρέφεται ελαφρώς χαμηλά

Είκ. 5. Άθηνά. Είκ. 6. Άχιλλεύς.

καί συνδέει τήν μορφήν μέ τήν κάτωθεν καί δεξιώτερον αυτής εύρισκομένην. Έδώ έχο- 
μεν γενειοφόρον πολεμιστήν μέ πλήρη πολεμικήν έξάρτησιν (είκ. 4). ΦορεΙ χλαμύδα 
πορπουμένην κάτωθεν τού λαιμού καί κρατεί διά τής αριστερός τήν άσπίδα, επί τής οποίας 
είκονίζεται δφις. Είς τήν δεξιάν κρατεί δόρυ άνασηκωμένον έκ τού εδάφους καί φορεΐ κρά
νος μέ άνασηκωμένας τάς παραγναθίδας. Ή κεφαλή είναι ελαφρώς προς τά άνω έστραμ
μένη καί μέ ήμιάνοικτον τό στόμα ως νά συνομιλή ή μορφή μέ τον άνωθεν αύτής άγέ- 
νειον πολεμιστήν. Έδώ έ'χομεν άπεικόνισιν τού σώματος κατά τά τρία τέταρτα καί τής κε
φαλής κατά κρόταφον. Δεξιώτερον τής μορφής αύτής καί έπίΰψηλοτέρου έπιπέδου έμφα- 
νίζεται ή Άθηνά (είκ. 5). Είκονίζεται ως ήρεμος παρατηρητής χωρίς συμμετοχήν είς τά 
διαδραματιζόμενα επί τής σκηνής, έπίσης πάνοπλος. Είναι ένδεδυμένη διά τού ιωνικού 
χιτώνος καί φέρει έπενδύτην, ό όποιος διά τής ζώνης σχηματίζει άπόπτυγμα. Αίγίς
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έστολισμένη διά Γοργονείου καλύπτει τό 
στήθος της και είς την κεφαλήν φέρει 
κράνος. Κρατεί διά τής άριστεράς χειρός 
τό δόρυ από τοΰ μέσου με την αιχμήν 
προς τά κάτω καί έχει τήν δεξιάν άνέτως 
τοποθετημένην έπ'ι τής όσφύος. Κα'ι εδώ 
τό σώμα είκονίζεται κατά τά τρία τέ
ταρτα, ή κεφαλή κατά κρόταφον. ’Ολίγον 
ύψηλότερον καί έπ'ι περισσότερον ανωμά
λου εδάφους, ως δεικνύει ή στάσις τών 
ποδών, έχομεν μίαν άλλην ανδρικήν μορ
φήν (είκ. 6). Φορεΐ χιτώνα και έπ’ αύτοΰ 
χλαμύδα, με τον αριστερόν πόδα πατοΰντα 
ύψηλότερον έπ'ι έξάρσεως τοΰ εδάφους κα'ι 
τήν άριστεράν χεΐρα στηριζομένην ή κρα
τούσαν ασπίδα. Φορεΐ επίσης περικνημί
δας κα'ι κράνος με τάς παραγναθίδας κα- 
λυπτούσας τάς παρειάς. Στηρίζεται διά τής 
δεξιάς χειρός έπ'ι τοΰ δόρατος μέ τήν 
αιχμήν προς τά κάτω κα'ι τό βλέμμα του 
στρέφεται χαμηλά, όπου είναι μία έξη- 

Εικ. 7. Ηρακλής. πλωμένη μορφή. Τό σώμα, όπως κα'ι ή
άσπίς, παρουσιάζεται πάλιν κατά τά τρία τέταρτα, ένω ή κεφαλή είκονίζεται έπίσης κατά 
κρόταφον. Έμπροσθεν 
τοΰ άνδρός τούτου εμ
φανίζεται ό Ηρακλής 
γυμνός, κρατών διά τής 
δεξιάς τό ρόπαλον και 
διά τής άριστεράς τό 
τόξον, ένω από τοΰ αρι
στερού όίμου του κρέ- 
μαται ή λεοντή (είκ. 7).
Ό έπ'ι τοΰ στήθους τοΰ 
ήρωος άπεικονιζόμενος 
ίμάς δεικνύει ότι ούτος 
φέρει καί φαρέτραν, έχει 
δέ τήν κεφαλήν έστεφα- 
νωμένην διά στεφάνου 
δάφνης. Τό σώμά του 
είκονίζεται κατ’ ένώ- Είκ. 8. Σαρπηδών.

juov, ένω ή κεφαλή του, ώς καί είς τήν περίπτωσιν τής προηγουμένης μορφής, έν
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κατατομή. Κάτωθεν ακριβώς τοΰ Ήρακλέους έχομεν μίαν έξηπλωμένην μορφήν νέου 
‘(είκ. 8). Ουτος είναι ελαφρώς έστραμμένος δεξιά ώστε το βάρος τοΰ στόματος νά πί- 
πτη εις τον δεξιόν γλουτόν χωρίς νά ένδιαφέρεται νά καθήση εις την χλαμύδα του, 
ένφ υποστηρίζεται καί υπό τής δεξιάς χειρός καί είναι γυμνός. Διά τής αριστερός χειρός 
στηρίζεται έπί δύο δοράττον καί διακρίνεται ό κολεός καί ή λαβή τοΰ ξίφους του, ενώ 
ή άσπίς του κοσμούμενη διά ρόδακος εύρίσκεται παρά τήν έπί τοΰ εδάφους χεΐρά του.

Εϊκ. 9. “Εκτωρ. Είκ. 10. Πάτροκλος.

Εις τήν ράχιν πίπτει το κράνος ή ό πίλος του. Τό σώμά του αποδίδεται κατά τά τρία 
τέταρτα, ή κεφαλή ούχί έντελώς κατά κρόταφον. Τύ βλέμμα του είναι έστραμμένον προς 
μίαν άλλην προ αΰτοΰ ΰψηλότερυν καθημένην μορφήν. ΙΙρόκειται πάλιν περί ανδρικής 
μορφής καΰημένης έπί έξάρσεως τοΰ έδάφους, έπί τής οποίας είναι τοποθετημένη ή χλα- 
μΰς (είκ. 9). Είκονίζεται γυμνός μέ τήν ασπίδα, τό δόρυ καί τό κράνος έγκαταλελειμμένα 
κάτω, ενώ φέρει τό ξίφος. Μέ τάς δύο χεΐρας άνασηκώνει τό οΰτω καμπτόμενον δεξιόν 
σκέλος καί ατενίζει τον έξηπλωμένον σύντροφόν του. Σώμα καί κεφαλή είκονίζονται 
κατά τά τρία τέταρτα· σημειωτέον έπίσης δτι τύ στόμα είναι ήμιάνοικτον ώστε νά 
διακρίνωνται οί όδόντες, ένώ ό αριστερός οφθαλμός είναι σχεδόν κλειστός. Έπί τοΰ 
επιπέδου έπί τοΰ οποίου κάθηται ή έν λόγω μορφή καί ολίγον δεξιώτερον είκονίζεται 
μία άλλη όρθια (είκ. 10). Πρόκειται πάλιν περί νέου γυμνοΰ, ό όποιος έχει τήν χλα
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μύδα εις την δεξιάν χεΐρα και τον αριστερόν ώμον και φέρει εις τήν άριστεράν τό 
δόρυ καί την ασπίδα. Φέρει επίσης ξίφος καί διά τής δεξιάς χειρος τείνει τό κράνος 
του, ούχί, ώς νομίζω, προς τον Ήρακλέα, ό όποιος είναι έστραμμένος εις αντίθετον 
κατεύθυνσιν, αλλά προς τον μετά τον ηρώα πολεμιστήν. Τό σώμα του είκονίζεται κατ’ 
ενώπιον, ή κεφαλή, τής οποίας μόνον τό κάτωθεν τής ρινός τμήμα σώζεται, πλαγίως. 
Έτι δεξιώτερον έ'χομεν μίαν άλ?α]ν μορφήν γενειοφόρου άνδρός μέ γεροντικήν έμφά-

Είκ. 11. Θερσίτης. Είκ. 12. Κάστωρ.

νισιν (είκ. 11). Είναι ένδεδυμένος μέ χιτώνα καί χλαμύδα καί κρατεί διά τής άριστε- 
ράς χειρός τό δόρυ, ένω διακρίνεται τμήμα τοϋ κολεού τού ξίφους καί ό ίμάς. Εις τήν 
κεφαλήν φορει πέτασον καί απλώνει τήν δεξιάν χεΐρα προς τό αιωρούμενον δόρυ τής 
καθημένης κάτω μορφής ή τον προ αύτοΰ νέον. Ενδιαφέρον είναι ότι έχει, ώς και 
ή αριστερά τού Ήρακλέους ανδρική μορφή, τον ένα πόδα ύψηλότερον επί ανωμαλίας 
τοϋ εδάφους, τον αριστερόν όμως ενταύθα καί όχι τον δεξιόν. Εις τό πρόσωπον, τό- 
όποΐον αποδίδεται κατά τά τρία τέταρτα, διακρίνονται ρυτίδες, ένφ ή θέσις τών ποδών 
ενισχύει τήν έντύπωσιν τοϋ βάθους, τήν όποιαν άποσκοπεΐ νά δώση ό καλλιτέχνης διά 
τής μορφής. ’Ακολουθεί ακόμη μία γυμνή ανδρική μορφή κρατούσα από τοϋ χαλι
νού ίππον (είκ. 12). Ό ίππος διά τής διαγώνιου προς τον θεατήν άπεικονίσεως διά τής 
στροφής τής κεφαλής, ακόμη καί διά τών λεπτομερειών τοϋ σώματός του, επιτυγχάνει.
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νά μάς δώση περισσότερον την ιδέαν τοΰ βάθους. Ό νέος τον κρατεί διά τής δεξιάς 
χειρός, ενώ εις την άριστεράν κρατεί δόρυ ή δύο δόρατα καί έχει περιειλιγμένην καί 
την χλαμύδα. Διακρίνεται ακόμη ή λαβή τοΰ ξίφους ένώ εις την κεφαλήν φόρε! πίλον 
-όμοιον μέ τον τοΰ νέου τοΰ άλλου άκρου τής παραστάσεως. Τό σώμα του είκονίζεται 
κατ’ ένοιπιον, ή κεφαλή του κατά κρόταφον. Ή σκηνή τής έτέρας δψεως τοΰ κρατή
ρος δεν μάς ένδιαφέρει παρά δευτερευόντως. Έχομεν πάντως καί εδώ τήν αυτήν δή- 
λωσιν τοΰ εδάφους διά λευκών γραμμών καί τήν αυτήν προσπάθειαν όργανώσεως τών 
μορφών εις διάφορα επίπεδα. Είκονίζονται μόνον εξ μορφαί πάλιν επί ανωμάλου εδά
φους, ίσως εντός δάσους, ως δεικνύει τό δένδρον είς τήν δεξιάν πλευράν. Πάντως ή 
-σύνθεσις είς τήν παράστασιν αυτήν, ως καί αί λεπτομέρειαι, υπολείπονται ούσιωδώς 
τών τής κυρίας δψεως.

’ Ηδη άπό τής εποχής τής εΰρέσεως τοΰ κρατήρος άνεγνωρίσθη, δτι ή παράστα- 
σις τής κυρίας του δψεως δεν ήτο μόνον μία έκ τών σπουδαιοτέρων τής αρχαίας αγ
γειογραφίας, άλλ’ δτι έδιδε καί τήν δυνατότητα κατανοήσεως τής συνθέσεως τών έρ
γων τής μεγά?α]ς ζωγραφικής, τόσον τών τοιχογραφιών δσον καί τών πινάκων. Ή άπει- 
λτόνισις τών μορφών είς διάφορα επίπεδα άνεγνωρίσθη αμέσως ώς χαρακτηριστικόν 
τής ζωγραφικής τοΰ Πολυγνώτου καί μέ βάσιν τό γεγονός αύτό έπεχείρησεν ό 
■C. Robert τήν απόπειραν άνασυνθέσεως μεγάλων, γνωστών έκ περιγραφών, έργων τοΰ 
Πολυγνώτου λ Άπό τήν διαπίστωσιν αυτήν τής σχέσεως τής παραστάσεως μας μέ έργα 
τής Πολυγνωτείου Σχολής, άν δυνάμεΰα νά εϊπωμεν, ήρχισαν καί αί πρώται άπόπειραι 
ερμηνείας. ’Απ’αρχής έπεζητήθη ή ταύτισις τής σκηνής, ή οποία διαδραματίζεται είς τήν 
παράστασιν τοΰ κρατήρος, μέ έργα μεγάλων καλλιτεχνών τής εποχής τοΰ Πολυγνώτου, 
τά όποια μάς είναι γνωστά άπό περιγραφάς περιηγητών ή αρχαίας πληροφορίας. Ενδια
φέρον είναι νά παρατηρητή, έστω καί διά τήν ιστορίαν, δτι, ενώ άνεγνωρίσΟη δχι μόνον 
ό Πολυγνώτειος τρόπος συνύέσεως αλλά καί άλλα χαρακτηριστικά, τά όποια συνδέουν 
τήν παράστασιν μέ αυτόν, τά πρότυπα τής παραστάσεώς μας έζητήΰησαν περισσότερον 
είς έργα τοΰ κύκλου του ή συγχρόνων του καί όλιγώτερον είς γνωστά έργα τοΰ ίδιου. 
Τό γεγονός αύτό προξενεί έντύπωσιν, διότι υπάρχουν ίίέματα καί λεπτομέρειαι είς τήν 
παράστασιν τοΰ κρατήρος, καταγόμενα, καί τοΰτο μάς είναι γνωστόν, άπό έργων τοΰ 
Πολυγνώτου. Μία άνασκόπησις τών ερμηνειών, τών σπουδαιοτέρων τουλάχιστον, θά 
μάς διευκολύνη είς τήν περαιτέρω έρευναν. Ή πρώτη χρονολογικώς ερμηνεία ανήκει 
είς τον C. Robert1 2, ό όποιος μέ αφετηρίαν τάς δύο άκόπως άναγνωριζομένας μορφάς 
τής παραστάσεως, Άθηνάν καί ΤΙρακλέα, νομίζει δτι ευρίσκει έπεισόδιον τοΰ μύθου 
τών Αργοναυτών. Ό Robert, τήν άποψιν τοΰ όποιου έδέχθη καί ό Ρ. Girard3, ήρμή-

1 Ή άναγνώρισις τής είς διάφορα επίπεδα απεικονί
σει»; τών μορφών ώς Πολυγνωτείου έγένετο υπό τοΰ 
C. Robert ήδη αϊτό τοΰ 1882 ίδέ C. Robert, Annali 
dell’ Instituto 1882, σ. 273 έξ. Πρβλ. Hauser παρά 
FurtwAngeER - Reichhoed, II, κείμενον σ. 244 καί 
-C. Robert, Die Nekyia des Polygnot, 1892, σ. 39.

2 Annali dell' Instituto 1882, o. 273 έξ. Ή παρα-
πήρησις τοΰ Webster έν Niobidenmaler, σ. 15, περί

ερμηνείας τοΰ Helbig, τήν όποιαν δέχεται ό Robert, 

είναι άβάσιμος. Ό HEEBig έν Bulletino dell’ Insti
tuto 1881 συσχετίζει τήν παράστασιν μέ τό έπεισόδιον 
Ήρακλέους - Κύκνου χωρίς προσπάθειαν ερμηνείας ή 
τεμκηριώσεως.

3 Ρ. Girard, Le cratere d’ Orvieto et les jeux de 
physionomie dans la eeramique grecque, Monu
ments Grecs, 1897, 7.
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νευσε την παράστασιν ώς ’Αργοναύτας καί μάλιστα την συνεσχέτισε μέ την εικόνα 
τών Αργοναυτών εις το Άνάκειον, την όποιαν είχε ζωγρατρήσει ό Μίκων. Έκ τοϋ 
Παυςανιου (I 18, 1) γνωοίζομεν ότι ό Μίκων είχε ζωγρατρήσει εις τό Άνάκειον, τ<> 
όποιον ήτο ιερόν τών Διόσκουρων, τονς μετά Ίάσονος ές Κόλχονς πλενοαντας.

Εις την παράστασιν τοΰ κρατήρος ό Robert άνεγνώρισε τούς Διόσκουρους, οι 
όποιοι κατέχουν τά δύο άκρα τής παραστάσεως, ό εις δεξιά μετά τοΰ ίππου του, ό άλλος 
αριστερά, ό συνομιλών μετά τοΰ γενειοφόρου. Και ενώ ή ταΰτισις τών νέων τών δύο 
άκρων είναι επιτυχής, ή σύνδεσις τής παραστάσεως μέ την εικόνα τοΰ Άνακείου ούδα- 
μοΰ στηρίζεται. Ούτε ή απουσία τής Άργοΰς εξηγείται, ούτε ερμηνεύονται τά άλλα 
πρόσωπα τής παραστάσεως, ούτε δικαιολογείται ή σύνδεσις, ούτε πολύ περισσότερον 
είναι δυνατόν νά κατανοηδή ή ατμόσφαιρα τής σκηνής. Ό Ρ. Girard, ό όποιος έδέχδη 
κατ’ αρχήν την ερμηνείαν τοΰ Robert αλλά διείδε τάς δυσκολίας, έπέμεινεν εις την 
ερμηνείαν τής παραστάσεως ώς ’Αργοναυτών, αλλά διά νά έξηγήση μερικά στοιχεία 
μετέθεσε την σκηνήν εις τήν Λήμνον1. Εννοείται ότι καί διά τοΰ τρόπου τούτου, τής 
μετονομασίας δηλαδή τής παραστάσεως εις «’Αργοναύτας έν Λήμνω», ούδέν έκ τών 
προβλημάτων έλύθη 1 2. Είναι όρδόν νά παρατηρηδή ότι ό Robert3 έδωσεν ονόματα 
εις όλα τά πρόσωπα τής παραστάσεως, αλλά, παρατηρών τήν αδυναμίαν τεκμηριώσεως 
αυτής, έτόνισεν ότι τά ονόματα τά δίδει μόνον ώς δείγριατα. Τήν ερμηνείαν Robert- 

Girard τήν έδέχδη καί ό Gardner, ό όποιος διέκρινεν ότι δύο έκ τών μορφών τής πα-· 
ραστάσεως είκονίζονται κατά άνάλογον τρόπον ύπό τοΰ Πολυγνώτου εις τήν Νέκυιαν 
τών Δελφών. Ή παρατήρησις αύτη τον οδηγεί νά τροποποιή μόνον τά ονόματα τών 
προσώπων καί νά έπιμένη ότι έχομεν παράστασιν τών Αργοναυτών4. Μίαν δευτέραν 
έρριηνείαν έπιχειρεΐ ό Hauser5, ό όποιος αποδίδει τό μεγαλύτερον βάρος εις τήν πα
ρουσίαν τών αμέσως αναγνωριζόμενων μορφών τής Άδηνάς καί τοΰ Ήρακλέους. Έκ 
τοΰ Παυςανιου (I 15, 3), γνωρίζομεν ότι τόσον ή Άδηνά όσον καί ό Ηρακλής άπεικο- 
νίζοντο εις τήν ύπό τών Παναίνου καί Μίκωνος έκτελεσδεΐσαν Μαραδωνομαχίαν τής 
Ποικίλης Στοάς εις Άδήνας. Τό γεγονός τοΰτο χρησιριοποιεΐ ό Hauser διά τήν ερμη
νείαν του. Ο Hauser μάς ύπενδυμίζει ότι είς τήν Ποικίλην Στοάν είκονίζοντο κατά τον 
Παυσανίαν καί' Αλλην ά τε καί'Ηρακλής, προς ένίσχυσιν δε τής γνώμης του έπικαλεΐται 
καί τό Μαραθώνειον ανάθημα τών ’Αθηναίων είς Δελφούς, τό όποιον είργάσδη ό Φει
δίας5, όπου όμως παρίσταντο Άδηνά καί Απόλλων. Τοιουτοτρόπως, καταλήγει ό Hau

ser, ή σκηνή είκονίζει τούς αττικούς ήρωας προ τής μάχης τοΰ Μαραθώνος τή παρου-

1 Ρ. Girard, έ'.ά σ.41 έξ.'πρβλ. Webster,Niobiden- 
maler, σ. 16.

2 Πρβλ. καί τής ορθής παρατηρήσεις τοΰ HAUSER 
έν Furtwangeer - Reichhoi.d, II σ. 246 έξ.

3 C. Robert. Die Nekyia des Polygnot, σ. 40 δί
δει είς τής μορφής ένδεικτικώς μόνον τά εξής ονόματα 
’Αργοναυτών! Ή άνω αριστερά μορφή ή κατά τό ήμισυ 
ορατή ΒΟΥΤΗΣ, ό γυμνός νέος ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ, ό γενειο-
φόρος ΠΕΡΙΚΛΥΜΕΝΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ό μεταξύ ’Αθήνας καί 
‘Ηρακλέους ΙΑΣΩΝ, ΗΡΑΚΛΗΣ, ό έξηπλωμένος κάτω 
ΤΕΛΑΜΩΝ, ό καθήμενος ΠΗΛΕΥΣ, ό δεξιά τοΰ Ήρα- 
κλέους ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ, ό μέ γεροντικήν έμφάνισιν ΤΙΦΥΣ

καί ό μετά τον ίππον ΚΑΣΤΩΡ.

4 Ρ. Gardner, A Vase of Polygnotean Style,. 
JHS 10, 1889, σ. 117 έξ. Ό Gardner θέτει εις τήν 
θέσιν τοΰ ΒΟΥΤΟΥ τόν ΥΛΑΝ, φίλον καί σύντροφον τοΰ 
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ, είς τάς θέσεις τοΰ ΤΕΛΑΜΩΝΟΣ καί τοΰ 
ΠΗΛΕΩΣ τόν ΘΗΣΕΑ καί ΠΕΙΡΙΘΟΥΝ καί είς τήν θέσιν 
τοΰ ΠΟΛΥΦΗΜΟΥ τόν ΤΕΛΑΜΩΝΑ.

5 Hauser έν FurtwAngeER - Reichhoed, Griechi- 
sche Vasenmalerei II, σ. 248 έξ.

6 Παυς. X 10, 1‘ πρβλ. καί Pomtow έν Klio, Bei- 
trage zur alten Geschichte VIII, 1908, a. 84 έξ.
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σίφ τών φίλων των, τής Παλλάδος καί τοΰ Ήρακλέους. Ή κεντρική θέσις, την οποίαν 
κατέχει ό Ηρακλής, άποδεικνύει κατά τον Hauser, δτι ούτος έχει ρόλον πρωταγωνι-

του παρατήρησιν. Επίσης ή ερμηνεία του φαίνεται καί εις τον ίδιον τόσον προβλημα
τική ώστε αποφεύγει να ταύτιση τα διάφορα πρόσωπα τής παρασιάσεως *. Τοιουτο
τρόπως, ένφ έστράφη κατά τής ερμηνείας τοΰ Robert και έδειξε τά αδύνατα σημεία της, 
δεν επέτυχε νά παρουσίαση μίαν μάλλον ικανοποιητικήν. Ή ερμηνεία του παρουσιάζει 
πολλάς δυσκολίας, δύο τών οποίων έτόνισεν ήδη καί ό Webster1 2, δηλαδή τήν πιθα
νήν χρονολογίαν τής ίδρύσεως τοΰ ιερού, εις τό όποιον θά εύρίσκετο τό πρότυπον, εν 
σχέσει με τήν χρονολογίαν τής παραστάσεως τοΰ κρατήρος καί τήν ψυχικήν διάθεσιν τών 
είκονιζομένων προσώπων. ’Ακόμη περισσότερον παραγνωρίζεται ή σημασία τής μαρτυ
ρίας τοΰ Παυςανιου, ό όποιος (I 15, 3) αναφέρει ότι είκονίζει μάχην και τών βαρβά
ρων τους εσπίπτόντας ές ταντας φονενοντες οί "Ελληνες...τών μαχομενών δε δηλοι μάλιστά 
είσιν έν τη γραφή Καλλίμαχός τε... Δύναταί τις νά δεχθή ότι ή Άθηνά καί ό Ηρακλής δεν 
θά μετεΐχον τής μάχης άλλ’ απλώς θά τήν παρηκολούόουν, αλλά δεν έρμηνεύονται αί 
άλλαι μορφαί καί πολύ όλιγώτερον ή καταφανής εις τά πρόσωπά των θλΐψις. Επίσης 
δεν έξηγεΐται ή παρουσία τών Διοσκοιίρων, κατά τής ταυτίσεως τών όποιων ούδεμία 
σοβαρώς τεκμηριωμένη δικαιολογία δύναται νά ύπάρξη. Μία τρίτη ερμηνεία μένει 
ακόμη νά συζητηθή, όφειλομένη εις τον J. Six3, τήν όποιαν υιοθετεί καί διευρύνει 
ό Ε. Lowy4. Είς τήν περίπτωσιν αυτήν λαμβάνεται όρΰώς ΰπ’ όψιν ή ψυχική ατμό
σφαιρα, τήν οποίαν εκφράζουν τά πρόσωπα τής παραστάσεως, αλλά χωρίς νά καθ ίσταται 
δυνατή ή εξαγωγή τών καταλλήλων συμπερασμάτων. Καί είς τήν ερμηνείαν αυτήν τό 
κύριον έμπόδιον εΰρίσκεται είς τήν προσπάθειαν συνδέσεως τής παραστάσεως με έργα 
τοΰ Μίκωνος. Ή αφετηρία τοΰ Six εΰρίσκεται είς τήν ύπόθεσιν τοΰ Ρ. Gardner5, 

ό όποιος συνέδεσε τάς δύο μορφάς τοΰ έξηπλωμένου καί τοΰ καθημένου με τον Θη
σέα καί τον Πειρίθουν τής Πολυγνωτείου Νεκυίας (Παυς. X 29, 8). Ό Six ήρνήθη 
τήν ερμηνείαν τοΰ Gardner, ό όποιος έβλεπε, κατά τάς απόψεις τοΰ Robert, ’Αργο
ναύτας είς τήν παράστασιν καί έζήτησεν είς άλλα πρότυπα τήν ερμηνείαν. Ύπεστήριξεν 
ότι ή παράστασις συνδέεται με τήν υπό τοΰ Brunn 6 ΰποτεθεΐσαν τετάρτην εικόνα τοΰ 
Μίκωνος είς τό Θησεϊον. Γνωρίζομεν από τον Παυσανίαν (I 17, 2) ότι είς τό Θησεΐον 
είχον ζωγραφηθή υπό τοΰ Μίκωνος α) μάχη τών ’Αθηναίων καί τών ’Αμαζόνων β) άγων 
Λαπιθών καί Κενταύρων—ό Θησεύς παρίστατο έχων φονεύσει ένα Κένταυρον γ) είς 
τον τρίτον τοίχον, κατά τήν διήγησιν τοΰ Παυςανιου, άπεικονίζετο εις μάλλον άγνω
στος μύθος, τον όποιον επιχειρεί νά έρμηνεύση. Ό Brunn υποθέτει ότι υπάρχει είς 
τό Θησεϊον καί τετάρτη παράστασις, είς τήν όποιαν θά είκονίζετο πάλιν έπεισόδιον 
τής ζωής τοΰ Θησέως καί συγκεκριμένος ή κάθοδός του είς τον "Αδην ή τό τέλος του.

1 Προτείνει μόνον αντί τοΰ ΒΟΥΤΗ η ΥΛΑ νά βεω- 
ρηθτ) ή μορφή αυτή αντιπρόσωπος τοΰ στρατοΰ καί ή 
έξηπλωμένη μορφή ώς ό Θησεύς.

2 Webster, Der Niobidenmaler, σ. 16.
3 J. Six, Mikon’s Fourth Picture in the The-

seion, JHS 39, 1913, σ. 131 -143.

4 E. Lowy, Polygnot, 1929, σ. 15 έξ.
5 P. Gardner, A Vase of Poivgnotean Style, 

JHS 10, 1889, σ. 122 έξ.
6 H. Brunn, Geschichte d. griechischen Kflnst- 

ler2 II, 17- J. Six, JHS 39, 1919, σ. 135 έξ.
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Περ'ι τής καθόδου τοΰ Θησέως εις τον "Αδην γνωρίζομεν, ότι κατήλθε μετά τοϋ Πει- 
ρίθου διά νά άπαγάγη την Περσεφόνην ή όπου κατά τον Παυσανίαν (I 17, 4): δεδέ- 
mhu τε γάρ αυτόν λέγονσιν ές τάδε εως νφ Ήρακλέονς άναχϋείη.

Ό Six επομένως συμπεραίνει, ότι ή παράστασις τοΰ κρατήρος, έχουσα ως πρότυ
πον την εικόνα αυτήν τοΰ Θησείου, παριστάνει την άπελευθέρωσιν τοΰ Θησέως υπό 
τοΰ Ήρακλέους. Άλλ’ έκτος τοΰ γεγονότος οτι έπιχειρεΐται ερμηνεία αγνώστου δι’ άγνω
στου δεν εξηγείται διατί ό Ηρακλής, όπως και ό Θησεύς, έχουν αυτήν τήν I)λιβέράν έκ~ 
•φρασιν. Θά άνεμένομεν νά έκφρασθή ή χαρά κυρίως αυτών διά τήν άπελευθέρωσιν 
και ό καλλιτέχνης ήδύνατο νά επιτυχή άν ήθελε τοιοΰτόν τι. Τοιουτοτρόπως, ένω δια- 
πιστοΰται όρθώς ότι ή ψυχική άτμόστραιρα τής παραστάσεως είναι βαρεία, τοΰτο δεν 
λαμβάνεται υπό σημείωσιν είς τήν ερμηνείαν μέ αποτέλεσμα νά θεωρήται δυνατή ή 
άπεικόνισις σκηνής, ή οποία απαιτεί χαράν. Ό Webster1 2 έρωτά διατί τότε νά μή 
έχω μεν μίαν παράστασιν «Ήρακλέους εν "Αδου» αντί τής «Άπελευθερώσεως τοΰ Θη
σέως» καί ή έρώτησις τοΰ Webster, χωρίς ό ίδιος νά τό ύποπτευΰή, έρχεται εγγύτατα 
τής πραγματικής ερμηνείας τής παραστάσεως. Ό Lowy3 4, ό όποιος έπεχείρησε νά 
συμπλήρωσή τήν ερμηνείαν τοΰ Six, δεν επέτυχε νά προχωρήση καί περιορίζεται μόνον 
νά παρατηρήση ότι ή σκηνή λαμβάνει χώραν είς τήν είσοδον τοΰ "Αδου. Ό Six καί 
•ό Lowy ελάχιστα πρόσωπα έζήτησαν καί έπέτυχον νά ονομάσουν1 καί ούτε από τής 
πλευράς αυτής προσέφερον τεκμήρια διά τήν έδραίωσιν τής ερμηνείας των5 *. Καί ή ερμη
νεία αυτή ως καί αί δύο άλλαι έβασίσθησαν είς τήν σύνθεσιν τής παραστάσεώς μας μέ 
πρότυπα αποδιδόμενα είς τον Μίκωνα. Δι’ ήμάς τουλάχιστον φαίνεται άνεξήγητον 
διά ποιον λόγον θά έπρεπε νά άναζητηθοΰν καί νά εύρεθοΰν τά πρότυπα τής παρα
στάσεώς μας, άν τοιαΰτα υπάρχουν—ζήτημα είς τό όποιον θά έπανέλθωμεν—μόνον είς 
τάς εικόνας τοΰ Μίκωνος. Τοΰτο μάλιστα φαίνεται περισσότερον άκατανόητον, όταν 
«ναγνωρίζωνται συνθετικοί ίδιομορφίαι, θέματα καί γενική όργάνωσις τής παραστάσεως 
έξαρτώμενα άπό έργα μαρτυροΰμενα ως άνήκοντα είς τον Πολύγνωτον. Επίσης διατί 
δεν έλήφθη ΰπ’ όψιν τό γεγονός ότι ό Μίκων είναι, τουλάχιστον καθ’ όσον δυνάμεθα 
νά βασισθώμεν επί αρχαίων πληροφοριών, ζωγράφος τής κινήσεως, των μαχών, των 
εξωτερικών συγκρούσεων. Γνωρίζομεν ότι έζωγράφησε κυρίως εικόνας μαχών ώς’Αμα- 
ζονομαχίας5 καί Μαραθιονομαχίας' είς τήν Ποικίλην Στοάν, Άμαζονομαχίαν8 καί 
«γώνα Κενταύρων καί Λαπιθών 9 είς τό Θησεΐον, τό αυτό δέ ισχύει καί διά τον Πά- 
ναινον. Καί τό στοιχεΐον αυτό, χωρίς νά υπερβάλλεται ή σημασία του, πρέπει νά μάς

1 Πρβλ. καί Κ. Kerenyi, Die Heroen der Grie- 
■chen, σ. 258 καί 264, οπού καί άρχαΐαι πηγαί.

2 Webster, έ.ά. σ. 15.
3 Lowy, Polygnot, σ. 15 έξ.

4 "Ο Six θέτει είς τήν θέσιν τοΰ ΒΟΥΤΙΙ τής ερμη
νείας Robert τόν ΙΟΛΑΟΝ, ό όποιος όμως πρέπει νά 

παρατηρηθή δα δέν άναφέρεται ως κατελθών είς τόν 
”Αδην' είς τήν θέσιν τοΰ ΠΕΡΙΚΛΥΜΕΝΟΥ τούς ΚΑΔΜΟΝ 
καί ΙΑΣΩΝΑ' είς τάς θέσεις των ΤΕΛΑΜΩΝΟΣ καί ΠΗ- 

-ΛΕΩΣ τούς ΘΗΣΕΑ καί ΠΕΙΡΙΘΟΥΝ όπως ό Gardner.
5 Τήν ύπόθεσιν Six δέχονται καί οί Ch. Dugas καί

R. Flaceiaere, Thesee images et recits, Paris 1958,

σ. 66-67, ώς βλέπω κατά τήν διόρθωσιν των δοκιμίων. 
’Αντίθετον γνώμην έχει όρθώς ό Ch. Picard έν RA 
1960, I, σ. 108-113, τήν γνώσιν τής κριτικής τοΰ όποιου 
οφείλω είς τόν φίλον συνάδελφον κ. Σ. Χαριτωνίδην.

6 Αρριανου, ’Ανάβασις VII 13, 10. ΣΧΟΛΙΑ 
Αριςτοφανους, Λυσιστράτη 679. Peinius, Nat. 
Hist. XXXV 59. Overbeck, Schriftquellen, 1080.

7 AppiaNOY, ’Ανάβασις VII 13, 10 έξ. Aiaianoy, 
Περί ζώων ϊδιότητος. VII 38. Overbeck, 1084.

8 Παυς. I 17, 2.

9 Παυς. I 17, 2-3.
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καταστήση φανεράς τάς δυσκολίας χοϋ συσχετισμού τής παραστάσεόίς μας μέ πρότυπα 
τοΰ κύκλου αύτοΰ. Παρά ταϋτα αί προσπάθειαι ερμηνείας τής παραστάσεως, αί όποΐαι, 
ειδομεν, επιμένουν όλαι εις την σΰνδεσιν μέ πρότυπα αποδιδόμενα εις τον Μίκωνα.

Ή προτεινομέλ’η εις την παρούσαν μελέτην νέα ερμηνεία τής παραστάσεως έχει ώς 
αφετηρίαν την διαπίστωσιν ότι ό χαρακτήρ τής σκηνής, ώς και αί /ιεπτομέρειαί της, δέν 
δΰνανται νά συσχετιστούν μέ τον Μίκωνα. Θεωρώ μάλιστα ώς απαραίτητον προύπό- 
θεσιν την απαλλαγήν κατ’ αρχήν από τής ιδέας, κατά τήν οποίαν ή παράστασις τοΰ 
κρατήρος άντιγράφει αμέσως εν ώρισμένον έργον τής μεγάλης ζωγραφικής. Καί εις τήν 
περίπτωσιν κατά τήν οποίαν γένη δεκτόν ότι εύρίσκεται πλησίον των έργων ενός μεγά
λου δημιουργού τής περιόδου αυτής τότε όλα τήν συνδέουν μόνον μέ τον Πολύγνωτον.

Άλλ’ άς επιστρέφω μεν είς τήν παράστασιν τού κρατήρος καί ας ίδωμεν μάλιστα 
τάς παραστάσεις καί των δύο του όψεων. Παρά τύ γεγονός ότι είναι εΰκολον νά 
διακρίνη κανείς τήν άπόστασιν καλλιτεχνικής έκτελέσεως, ή οποία χωρίζει τάς δύο 
παραστάσεις, έχει τήν έντύπωσιν ότι άμφότεραι έχουν εν είδος εσωτερικού συνδέσμου. 
’Από τήν έντύπωσιν αύτήν έξεκίνησεν ή νέα ερμηνεία, από τήν ιδέαν ότι ίσως ό φό
νος των τέκνων τής Νιόβης αποτελεί υπαινιγμόν διά τήν κατανόησιν τής παραστά
σεως τής άλλης πλευράς, υπαινιγμόν αρκετά διαφανή ώστε νά δύναται ό αρχαίος θεα
τής νά είσέλθη είς τό περιεχόμενον τής παραστάσεως. Ότι αύτό είναι πιθανόν άπο- 
δεικνύει καί ή έλλειψις ονομάτων παρά τά πρόσωπα, γεγονός τό όποιον συμβαίνει κυ
ρίως όταν άπεικονίζωνται μορφαί γνωσταί ή ευκόλως αναγνωριζόμενοι. ’Ασφαλώς ό 
άγγειογράφος θά είχε κατά τινα τρόπον υποδηλώσει στοιχεία, τά όποια θά έδιδον τήν 
αρχήν τού νήματος διά τήν κατανόησιν. Ή ιδέα περί τής σχέσεως τών δύο πλευρών 
δέν είναι εντελώς νέα. Ό Gardner1, θεωρήσας ώς καθαρώς τοπογραφικήν τήν σχέ- 
σιν έφθασεν είς τό συμπέρασμα, ότι έχομεν τούς ’Αργοναύτας έν Κυζίκω, αφού ή εξόν— 
τωσις τών τέκνων τής Νιόβης τίθεται είς τό πλησίον Σίπυλον. Ό Hauser2 όμιλε! 
επίσης περί μιας βασικής ιδέας συνδεούσης τάς δύο παραστάσεις, ύποθέτων ότι πι&α- 
νώς ή συνθετική ιδέα είναι τό θέμα τής ύβρεως, τό όποιον εκφράζει ή τιμωρία τών 
τέκνων τής Νιόβης, αν καί δέν εξηγεί πώς συμβιβάζεται μέ τήν άπσψιν τής ύβρεως 
ή τιμωρία τών αθώων τέκνων τής Νιόβης καί πώς τό κύριον περιεχόμενον τών εικόνων 
παρουσιάζεται είς τήν δευτερεύουσαν, τόσον κατά τήν θέσιν όσον καί κατά τήν σύνθε- 
σιν καί έκτέλεσιν, παράστασιν. ’Επίσης καί ή υπόδεσις τού Gardner περί μιας πι
στής άποδόσεως ενός συγκεκριμένου χώρου δέν συμβιβάζεται μέ όσα γνωρίζομεν διά 
τήν έποχήν τού κρατήρος.

”Αν όμως εύρεθή τις προ τοΰ αγγείου είς τήν αίθουσαν τοΰ Λούβρου καί παρα- 
τηρήση καλώς είς τό κέντρον τής κυρίας του όψεως έχει τήν έντύπωσιν, ότι από τά δύο 
άκρα οί δύο θανατηφόρος πληγέντες Νιοβίδαι εισέρχονται είς τον χώρον τής κυρίας 
παραστάσεως. Ή είκών 13 (Monumenti Inediti XI, πίν. 38-9) δεικνύει μέ ποιον τρό
πον έννοεΐται ή είσοδος τών θνησκόντων τέκνων τής Νιόβης είς τον χώρον τής κυρίας 
όι|ιεως. Βεβαίως δύναται νά θεώρηση τις ώς συμπτωματικήν τήν προώθησιν αύτήν,

1 Εις τήν γνώμην περί τής σχέσεως τής παραστάσεως Hauser. Ή άποψις Gardner εύρίσκεται είς JHS 10, 
τών δυο όψεων είχον φθάσει πολύ πριν ή γνωρίσω τό- 1889, σ· 121.
σον τήν όμοίαν σκέψιν τοΰ Gardner (ίσον καί τήν τοΰ 2 Hauser έν FurtwAnglER-Reichhold II, σ. 250
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αλλά τοΰτο φαίνεται άπίάανον όταν έχωμεν έργον τοιαΰτης έκτελέσεως. Ή παράστα- 
σις τοΰ φόνου των τέκνων τής Νιόβης, τόσον διά τό τραγικόν της μεγαλεΐον δσον 
καί τό καθαρώς ανθρώπινόν της περιεχόμενον, αποτελεί εν από τά πλέον ένδιαφέροντα 
την εποχήν αυτήν θέματα. Ή χρησιμοποίησίς του, τόσον άπό τήν γενεάν τοΰ Φειδίου 
δσον κα'ι άπό τον ίδιον ή αποτελεί σαφή προβολήν των τάσεων μιας εποχής, ή δποία 
είς τήν προβληματικότητα τοΰ θέματος ευρίσκει τήν ευκαιρίαν νά έκφραση μίαν πτυχήν 
τής ψυχής της. Αί παραστάσεις τοΰ θέματος τής έξοντώσεως των τέκνων τής Νιόβης αφή
νουν νά διαφαίνεται μία βαθύτατη απαισιόδοξος διάθεσις, προερχομένη ’ίσως άπό ένα κό-

Είκ. 13. Ή παράστασις τής κυρίας δψεως άνευ τών συμπληρώσεων.

σμον ΰποχρεωμένον νά αναγνώριση κα'ι νά δεχθή τά δριά του. ’Αποπνέει τήν πεποίθη- 
σιν τοΰ ανθρώπου τής εποχής αυτής, δτι διά πάντα θνητόν εις κάθε περιοχήν υπάρχουν 
ανυπέρβλητα δρια. ’Από τής άπόψεως αυτής ή παράστασις τοΰ φόνου τών τέκνων τής 
Νιόβης εις τά μέσα τοΰ 5ου αίώνος δεν άποτελεΐ τίποτε νέον νέον είναι τό πνεΰματό όποιον 
εκφράζουν αί παραστάσεις τοΰ θέματος καί ή διάδοσίς ταιν2. Τό κύριον χαρακτηριστι
κόν εις τήν παράστασιν τοΰ κρατήρας μας είναι ή βεβαιότης περί τής τύχης τών τέκνων 
τής Νιόβης. Είναι ή κάθαρσις διά τοΰ θανάτου, ό όποιος δεν άφήνει διέξοδον. Εις τήν 
εικόνα επί τοΰ κρατήρος δύο τέκνα τής Νιόβης κεΐνται ήδη νεκρά, είς υιός καί μία κόρη,

γουσα δεξιά μορφή με τό βέλος είς τά νώτα. Ημείς, ως καί οί άρχαϊοι θεατοί, γνωρίζο- 
μεν δτι οΰδεμία δυνατότης υπάρχει νά διαφύγη τήν μοϊράν του. Τίνα σκοπόν έχει ή

1 Πρ. W. Η. Schuchhardt, Die Niobidenreliefs 
vom Zeusthron in Olympia, Mitt, des Deutschen 
arch. Institut I, 1948, a. 95 έξ. μετά βιβλιογραφίας. 
E. Langlotz, Antike 4, 1928, σ. 31 καί Phidias- 
probleme, 1947. o. 135 εξ. καί τάς άπό άγνωστον αέ

τωμα μορφάς Νιοβιδών. Lippoi,d, Plastik, HdA III, 1 
σ. 176-7, πίναξ 65 1-3

2 Ή παλαιοτέρα γνωστή, είς έμ,έ τουλάχιστον, παρά- 
στασις είιρίσκεται επί άττικοϋ μελονομόρφου άμφορέως. 
Πρβλ. Antike Denkmaler 1,22. Jdl 2, 1887, σ. 257 έξ.
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-φυγή του, άψοΰ μέ την έπομένην κίνησιν θά πέση νεκρός, άφοΰ είναι γνοιστόν ότι ανή
κει εις τον "Αδην; ’Ακριβώς ή κίνησίς του καί ή προώθησίς του προς τον χώρον τής άλ
λης παραστάσεως, όπου Οα πέση νεκρός, αποτελεί μίαν μεγαλοφυά νύξιν διά τον χώρον,

βέλη τοΰ ’Απόλλωνος, εξέρχεται από τά όρια τής ζωής καί εισέρχεται είς τό βασίλειον τοΰ 
"Αδου. Μέ τον ένα πόδα έντός τοΰ "Αδου, έντός τοΰ οποίου θά εύρεθή, δίδει τον 
απαραίτητον υπαινιγμόν, ό όποιος διά την εποχήν τής δημιουργίας τοΰ κρατήρος θά ήτο 
ευκολονόητος διά την κατανόησιν τοΰ χώρου είς τον όποιον διαδραματίζεται ή σκηνή τής 
κυρίας όψεως. Ή κίνησις τοΰ νέου, ό οποίος πιστεύει ότι διά τής φυγής θά αποφυγή τον 
θάνατον τον φέρει ταχύτερον είς τό άντρον τής Περσεφόνης. Προς τήν αυτήν περιοχήν 
πίπτει καί ό άλλος πληγωμένος αδελφός του, ό όποιος στρέφει προς τά όπίσω τό βλέμμα 
του, ως νά μή θέλη νά άντικρΰση τήν μοίραν του. Ή δραματική έντασις τής παραστάσεως 
δέν είναι είς τό κέντρον, όπου οι δύο νεκροί, αδελφός καί αδελφή, ησυχάζουν καί οί θεοί 
αδιάφοροι συνεχίζουν τό καταστρεπτικόν των έργον, άλλ’ είς τά άκρα τής σκηνής, όπου 
-ό εις νέος πίπτων καί ό άλλος σπεύδων τείνουν νά είσέλθουν είς τον χώρον τής άλλης 
παραστάσεως. Δεδομένου δέ ότι ό εις αποθνήσκει ήδη καί ό άλλος θά πέση, κατανοεί 
τις ότι ό άγγειογράφος επέτυχε μίαν ανυπέρβλητον σΰνθεσιν, διά τής οποίας εκφράζε
ται τό τραγικόν αδιέξοδον τής μιας καταστάσεως καί ύποδηλοΰται ό χώρος τής άλλης 
παραστάσεως. Τό αδιέξοδον τονίζεται διά τοΰ γεγονότος ότι οί νέοι δέν δύνανται νά 
άποφύγουν τον θάνατον, διότι καί ή φαινομενική φυγή τον επιταχύνει, ακόμη καί είς 
τήν πραγματικήν έννοιαν, οδηγεί ούχί είς τήν σωτηρίαν άλλ’ είς τον "Αδην. ’Από τής 
στιγμής δέ κατά τήν οποίαν πιστοΰται ότι ή παράστασις τής κυρίας όψεως ύπόκει- 
ται είς τον "Αδην, κατανοεΐται ότι εδώ έχομεν καί έν είδος είκονογραφήσεως τής τρα
γικής ειρωνείας. Ό καλλιτέχνης επέτυχε δι’ άπλουστάτων μέσων νά τονίση τό δρα
ματικόν περιεχόμενον τής σκηνής καί νά όδηγήση είς τήν κατανόησιν τοΰ χώρου 
τής άλλης. ’Ακόμη, καί χωρίς νά προχωρήση τις είς τήν άνάλυσιν τών στοιχείων τής 
παραστάσεως καί άφοΰ δεχθή ότι παρίσταται σκηνή τοΰ "Αδου, κατανοεί αυτομάτως τήν 
ατμόσφαιραν αυτής. Ευρίσκει μίαν πρώτην έξήγησιν τής έκφράσεως τών προσώπων της. 
Δέν είναι δυνατόν νά είναι οί Άργοναΰται, οί όποιοι δέν συμβιβάζονται μέ τήν ψυχικήν 
διάΟεσιν τής παραστάσεώς μας καί δέν είναι δυνατόν νά παρίστανται άνευ τής Άργοΰς 
ούτε είς τήν Ιωλκόν οΰτε είς τήν Λήμνον ή τήν Κύζικον. Δέν είναι δυνατόν νά είναι ήρωες 
προ τής μάχης τοΰ Μαραίίώνος. Διατί όμως δέν δύναται νά είναι ή άναγωγή τοΰ Θησέως 
από τοΰ "Αδου; Διότι δέν έξηγοΰνται οΰτε ή έκφρασις τών ηρώων οΰτε ή παρουσία όλων 
τών μορφών. ”Αν όμως ή παράστασις τοΰ φόνου τών τέκνων τής Νιόβης μάς φέρει είς 
τήν πεποίθησιν, τήν όποιαν επιβεβαιώνει καί ή διάθεσις τής παραστάσεως, ότι έχομεν 
σκηνήν είς τον "Αδην ', τότε θά πρέπει νά ζητήσωμεν ποιον έπεισόδιον είς τον "Αδην 
γνωρίζομεν. Έχομεν τότε νά άνατρέξωμεν είς δύο σχετιζομένας μεταξύ των πηγάς, 1

1 Ή παρατήρησις τοΰ Webster, Niobidenmaler, deutlich zu machen», δέν εΰσταθεΐ. Ό καλλιτέχνης 
σ. 16, κατά τήν κρίσιν τής ύποΰέσεως Six-Lowy δτι έχρησιμοποίησε τά τέκνα τής Νιόβης προς τόν σκοπόν 

ίίχομεν σκηνήν είς τόν "φ,δην: «Wenn die Szene im αυτόν, άν καί oi Six-Lowy δέν τό ΰπωπτεύθησαν. 
Hades spielt hat der Kiinstler nichts getan, uns
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μίαν τής ποιήσεως καί άλλην τής ζωγραφικής: τον Όμηρον και τον Πολύγνωτον. 
Άλλα διατι δεν έγένετο μία προσπάθεια συσχετίσεως τής παραστάσεως μέτήνΝέκυιαν 
τοΰ Πολυγνώτου εις την λέσχην τών Δελφών, δεδομένου μάλιστα δτι μερικάι μορφαί 
ταυτίζονται άκόπως, καί τούτο παρετηρήθη ήδη με πρόσωπα τής Νεκυίας. Πιθανώ- 
τατα έθεωρήθη δύσκο?ιος ή συσχέτισις λόγω τού πλήθους τών προσώπων τής υπό τοΰ 
ΠΑΥΣΑΝΐθγ(Χ25-3ΐ)περιγραφομένης 1 Πο?αιγνωτείου Νεκυίας. Διά ποιον λόγον όμως 
έπρεπεν, άν δεχθώμεν ότι έπηρεάσθη έκ τής ΓΙολυγνωτείου τοιχογραφίας, ή οποία ϊσως 
είναι καί μεταγενεστέρα, μία Νέκυια επί αγγείου να μεταφέρη όλας τάς μορφάς εις τον 
έλάχιστον χώρον, τον όποιον διέθετεν ό άγγειογράφος; Δεν θά ήτο δυνατόν νά μεταφέρη 
μίαν κεντρικήν σκηνήν ή ένα περισσότερον ενδιαφέρον δι’ ειδικούς λόγους τον άγγειο- 
γράφον έπεισόδιον; Μίαν ακόμη δυσκολίαν προβάλλει ή παρουσία τής Άθηνάς καί τοΰ 
Ήρακλέους, οί όποιοι δεν εύρίσκονται εις την τοιχογραφίαν τοΰ Πολυγνώτου. Άν 
όμως προχωρήσωμεν, πέραν τοΰ Πολυγνώτου, εις τον "Ομηρον, έχομεν μίαν σκηνήν εις 
την Νέκυιαν τής ’Οδύσσειας, τής οποίας κεντρικόν πρόσωπον είναι ό 'Ηρακλής καί όπου 
είναι δυνατόν νά έξηγηθή ακόμη καί ή παρουσία τής Άθηνάς. Ή παράστασις τοΰ κρατή- 
ρος αποτελεί πιστήν σχεδόν άπεικόνισιν ένός κεντρικού καί πολυσημάντου επεισοδίου τής 
'Ομηρικής Νεκυίας με χρησιμοποίησιν θεμάτων ευρισκομένων άργότερον εις την Πο- 
λυγνώτειον τοιχογραφίαν. Εις τό έπεισόδιον αύτό ευρίσκουν θέσιν όλα τά πρόσωπα 
τής παραστάσεως καί μάλιστα έξηγεΐται ό σύνδεσμός των, ακόμη δέκαίή διαφοροποίησις 
τών έκφράσεων τών προσώπων των. Ό άγγειογράφος έπεδίωξε καί επέτυχε νά δώση ούχί 
τό σύνολον τών προσοόπων τής Νεκυίας αλλά μόνον μίαν κορυφαίαν στιγμήν άπιθάνου 
έντάσεως αλλά καί εσωτερικού ήθους. Σκοπός του ήτο νά δώση, ώς καί εις τήν εικόνα 
τοΰ φόνου τών τέκνων τής Νιόβης, μίαν ατμόσφαιραν βαθυτάτης απαισιοδοξίας, ένα 
υπαινιγμόν διά τήν ματαιότητα τών ανθρωπίνων προσπαθειών, τάς οποίας πάντοτε επι
στεγάζει ό θάνατος. Ή διάταξις τών μορφών εις τήν παράστασίν μας έχει εσωτερικόν 
λόγον, αποτελεί πάντοτε ακριβώς μελετημένην ύπόθεσιν. Αί συνθέσεις τών διαφόρων 
ομάδων προσώπων έχουν καί αύταί τον αυτόν σκοπόν, νά τονίσουν δηλαδή δεσμούς ή 
αντιθέσεις τών προσώπων τής είκόνος.

Άς πλησιάσωμεν όμως ακόμη μίαν φοράν τάς μορφάς τής παραστάσεως καί άς 
άναζητήσωμεν τά όνόματά των, τά όποια αναγιγνώσκονται άνευ μεγάλης δυσκολίας άν 
χρησιμοποιήσωμεν τό έπεισόδιον τής 'Ομηρικής Νεκυίας, εις τό όποιον παρουσιάζεται 
ό Ηρακλής (Όδύσσ. λ 385-626). ΓΙιθανώτατα οί περισσότεροι έρμηνευταί δεν παρε- 
τήρησαν ότι ό Ηρακλής άναφέρεται είς τήν 'Ομηρικήν Νέκυιαν, άν καί δεν είκονίζεται 
είς τήν Πο?π)γνώτειον τής Λέσχης τών Δελφών. Ενδιαφέρον είναι νά σημειωθή από 
τοΰδε ότι ή παράστασις μας φαίνεται ώς είκονογράφησις τοΰ τμήματος εκείνου τής Νε
κυίας, όπου ό Όδυσσεύς συναντά τούς συντρόφους του είς τον Άδην. Εννοείται 
ότι πρέπει νά έχω μεν ΰπ’ όψει μας ότι ό άγγειογράφος χρησιμοποιεί τήν 'Ομηρι
κήν Νέκυιαν, άλλά καί ότι μερικά στοιχειά του εύρίσκονται καί είς εικόνα τοΰ Πο
λυγνώτου. Άν άρχίσωμεν άπό τάς μορφάς τών δύο νέων είς τά δύο άκρα (πρβλ.

I Περί της Νεκυίας τών Δελφών τσς οίλλας μαρτυ- der griech. Kiinstler2II, σ. 13 καί Overbeck, Schrift- 
ρίας έκτος τοΰ Παυςανιου βλ. έν Brdnn, Geschichte quellen, 1042 έξ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:50:47 EEST - 18.237.180.167



AB 1937 O Πολύγνωτος και μία αγγειογραφία μέ έπεισόδιον έκ της'Ομηρικής Νεκυίας 183

®ίκ. 3 καί 12), άφήνοντες προς σπγμήν τον κατά τό ήμισυ ορατόν πολεμιστήν, 
οί όποιοι έχουν άναγνωρισθή ως Διόσκουροι, δεν μένει παρά νά τεκμηριώσωμεν 
κα?ώτερον την άποψιν ότι πρόκειται περί των Διόσκουρων. Ή πιθανή άντίρρη- 
σις ότι οί Διόσκουροι δεν είκονίζοντο εις την Πολυγνώτειον Νέκυιαν δεν έχει βάρος, 
διότι άναφέρονται εις την 'Ομηρικήν Νέκυιαν. Μάλιστα εύρίσκονται κατά τον τρόπον 
μέ τον όποιον παρίστανται εις τήν εικόνα τοΰ κρατήρός μας ό Πολυδεύκης αριστερά 
ώς πύξ αγαθός και ό Κάστωρ δεξιά ως ίπποδάμας. Πρέπει νά παρατηρηθώ ότι ή άπει- 
κόνισις τοΰ ενός ώς ίππέως, τοΰ άλλου ώς πεζού δεν είναι συνήθης, άν καί δεν είναι 
άγνωστος. Ή ωραία 
παράστασις τής επιστρο
φής τών Διόσκουρων 
εις τον μελανόμορφον 
αμφορέα τού Έξηκίου 
{είκ. 14) εις τό Βατικα- 
νόν αποτελεί σαφές δεί
γμα '. Οί Διόσκουροι 
είκονίζονται κατά τό 
πλεΐστον είτε άμφότε- 
ροι έφιπποι είτε άμφό- 
τεροι πεζοί1 2 καί τούτο 
ούχί μόνον είς τήν Λα- 
κεδαίμονα. Ή άπεικόνι- 
σίς των είς τήν παρά- 
ατασιν τοΰ κρατήρός, 
τοΰ ενός ώς ίππέως τοΰ 
ετέρου ώς πεζού, ακολουθούσα τήν 'Ομηρικήν άντίληψιν εΰρίσκεται είς σχέσιν μέ τήν 
αναφοράν των είς τήν Νέκυιαν. Μάλιστα οί στίχοι τής Όδυσσείας μάς εξηγούν 
οΰχί μόνον τήν άπεικόνισίν των αυτήν αλλά μάς δίδουν καί ένα πολύτιμον υπαινι
γμόν διά τον λόγον δι’ όν έχουν τεθή υπό τού άγγειογράφου είς τά άκρα τής παρα- 
•στάσεως. Είς τήν Νέκυιαν οί Διόσκουροι άναφέρονται εκεί, ένθα ό Όδυσσεύς βλέπει τήν 
Λήδαν τήν μητέρα των, ή όποια έγέννησε τέκνα, ώς τούς Κάοτορα Ίί ίππόδαμον καί 
πνξ άγαμον Πολυδεύκεα, | τους άμφω ζωούς κατέχει φυσίζοος αία- | οϊ καί νέρϋεν 
γης τιμήν προς Ζηνδς ε'χοντες \ άλλοτε μεν ζώουσ’ έτερήμεροι, άλλοτε δ’ άντε \ τεϋ·νά- 
οιν... (Όδύσσ. λ 300 - 305). Είς τούς στίχους αυτούς έχομεν τόσον τήν έξήγησιν 
τής άπεικονίσεως τών Διοσκούρων, τού ενός ώς ίπποδαμαστού τού άλλου ώς πύξ άγα-

1 Πρβλ. Furtwangeer - Reichhoed, πίν. 132. 
A. Lane, Greek Pottery, πίν. 44. Peohe, MuZ, 
πίν. 229-30. W. Technau, Exekias, πίν. 20.

2 "Ήδη εις τόν πρωτοκορινθιακόν άρύβαλλον τής 
Βοστώνης Payne, Protokorinthische Vasenmalerei, 
πίν. 10, ι. Ματζ, Geschichte der Grieehischen 
Kunst I, πίν. 147a οί Διόσκουροι είκονίζονται άμφότε-

ροι έφιπποι. Είς τήν Σπάρτην οί Διόσκουροι είκονίζον- 
ται είτε άμφότεροι έφιπποι, είτε άμφότεροι παρά τούς 
ίππους των, είτε ώς δύο νέοι γυμνοί, είτε ώς αμφορείς, 
είτε ώς όφεις πρβλ. Tod - Wace, Catalogue of the 
Sparta Museum, a. 113 έξ. καί X. ΧΡΗΣΤΟΥ, ’Αρ
χαϊκόν άνάγλυφον Διοσκούρων έκ Σπάρτης, ΑΕ 1955, 
σ. 91 σημ. 2.
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θοΰ, όσον κα'ι μίαν άπόδειξιν τής μεγαλοφυΐας τοΰ άγγειογράφου. Ουτος χρησιμο
ποιεί τούς στίχους αυτούς καί διά την είς την σύνθεσιν τοποθέτησιν τών Διοσκούρων^ 
Οί στίχοι αναφέρουν δτι οί Διόσκουροι έχουν προικισθή υπό τοΰ Διός με τό δώρον 
τής μερικής, θά έλέγομεν, αθανασίας. Είναι καί θνητοί καί αθάνατοι, εναλλασσόμενοι 
είς την μίαν καί την άλλην κατάστασιν ήτοι πάντοτε τον ένα τον έχει ή ζωή, τον έτε
ρον ό θάνατος. Είναι δέ έτερήμεροι μεταβαίνοντες άπό τής μιας είς την άλλην κατά- 
στασιν ήμερα παρ’ ημέρα. Επομένως αυτοί οί θνητοί καί αθάνατοι είναι οί περισ
σότερον κατάλληλοι διά νά καθέξουν τά δρια τοΰ "Αδου. Είκονίζονται είς τά άκρα τής 
παραστάσεως ακριβώς διότι αύτοί άποτελοΰν κατά κάποιον τρόπον τά δριά του καί αυ
τοί έξέρχονται καί εισέρχονται είς τον "Αδην. Την 'Ομηρικήν άντίληψιν, κατά την 
οποίαν οί Διόσκουροι εναλλάσσονται είς την ζωήν καί τον θάνατον, τήν εύρίσκο- 
μεν σαφέστερον διατυπουμένην υπό τοΰ Πίνδαρου (Νεμ. 10, 103 εξ.): μεταμειβόμενοι 
(Τ εναλλάξ | ά.μέραν τάν μεν παρά πατρϊ φίλω \ Δϊ νέμονται, τάν δ νπδ κενέΔεοι γαίας \ 
έν γυάλοις Θεράπνας- είναι άφϋττοί τε καί ψΰττοί'. Ή παράδοσις μάλιστα ανα
φέρει δτι δχι μόνον αντικαθίστανται εναλλάξ αλλά καί δεν συναντώνται διότι δτε 
ό εις εισέρχεται είς τον "Αδην ό άλλος αναχωρεί2. Ή παράστασίς μας δίδει ακρι
βώς καί καταφανώς τήν στιγμήν τής αλλαγής καί μέ τήν τοποθέτησιν τών μορφών 
είς τά δύο άκρα τής συνθέσεως τονίζει τον αιώνιον χωρισμόν των. Δεν θέτει μόνον τά 
δρια ζωής καί θανάτου διά τής τοιαύτης τοποθετήσεώς των, δεν παρουσιάζει μόνον 
τον χαρακτήρα τοΰ χωρισμοΰ των, άλλ’επιτείνει τήν τραγικότητα τοΰ χωρισμοΰ αύτοΰ μέ 
τήν τοιαΰτην σύνθεσιν. Δεν τούς τοποθετεί είς τήν αυτήν πλευράν ώστε νά συναντώνται 
κατά κάποιον τρόπον, δταν ό είς έρχεται καί ό έτερος απέρχεται, αλλά τούς χωρίζει μέ 
δλα τά άλλα πρόσωπα, τά όποια εύρίσκονται είς τον "Αδην, μέ ολόκληρον τον "Αδην.. 
Ήτο αδύνατον νά έπιτευχΰή πληρεστέρα άπόδοσις τής ιδέας τοΰ αιωνίου χωρισμοΰ 
τών δύο αδελφών καί ταυτοχρόνως νά όρισθοΰν τά δρια τοΰ χώρου τής παραστάσεως 
δπως καί πλήθος άλλο στοιχείων δι’ άπλουστέρου τρόπου. Ή λιτότης τών μέσων καί 
ή επιτυχία τοΰ σκοποΰ είναι καταπληκτικά. Είναι επίσης σαφές είς τήν παράστασιν 
ποιος εισέρχεται καί ποιος έξέρχεται τοΰ "Αδου. Ό Ποίνυδεύκης αριστερά μόλις είσήλ- 
θεν, δπως θά είσέλθη καί ό πληγωμένος Νιοβίδης, ενώ ό Κάστωρ σύρει τόν χαλινόν 
τοΰ ίππου του απερχόμενος. Ή διαφορά τών δύο καταστάσεων, τοΰ εισερχομένου είς 
τόν "Αδην καί τοΰ απερχομένου, αποδίδεται τόσον διά διαφόρων λεπτομερειών δσον 
καί διά τής έκφράσεως τοΰ προσώπου των. Ό Πολυδεύκης φθόνων είς τόν "Αδην έχει 
καταβιβάσει τόν πίλον άπό τής κεφαλής είς τά νώτα, τοΰτο δέ αποτελεί κίνησιν φυσικήν 
είς πάντα οδοιπόρον φθάνοντα είς τόν σκοπόν του. Στηρίζεται είς τό δόρυ του καί φέ
ρει τήν έτέραν χεΐρα είς τήν όσφύν, ενώ είς τό σκυθρωπόν πρόσωπόν του διακρίνεται ή 
πικρία. ’Αναπαύεται καί δεν μάς διαφεύγει ή θλΐψίς του διά τήν επιστροφήν του είς τό 
βασίλειον τών νεκρών. Ό Κάστωρ άντιθέτως έχει σηκοδσει τό δόρυ του καί σύρει τόν 
χαλινόν τοΰ ίππου του. Είναι ή κίνησις τής άναχωρήσεως.’Ακόμη καί τό πρόσωπόν είναι 
σοβαρόν άλλ’ δχι σκυθρωπόν. ’Ίσως ίαιπεΐται διότι ή έξοδός του άπό τοΰ "Αδου έχει ώς

1 Ίδέ καί ΕυριπιδΟΥ, 'Ελένη 138 καί ΛΥΚΟΦΡΟΝΟΣ, 
’Αλεξάνδρα, Scheer, 566.

2 Πρβλ. ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ, Διάλογοι Θεών 26, ό όποιος, 
ασφαλώς μεταφέρει παλαιοτέρας παραδόσεις.
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τιμήν την επιστροφήν τοΰ αδελφού του, άλλ’ ένδομύχως χαίρεται διότι εξέρχεται. Κάθε 
λεπτομέρεια είς τάς μορφάς τών δύο ήρώων χρησιμεύει διά να αποσαφήνισή τήν διαφο
ράν τθέσεως τών δύο αδελφών. Μέ άπίθανον ψυχολογικήν παρατήρησιν τονίζονται δλα 
τά στοιχεία. Ό άγγειογράφος έχει συναίσθησιν ότι απεικονίζει τήν στιγμήν είς τήν 
οποίαν άμφότεροι οί αδελφοί αποκαλύπτουν τήν μοίραν των. Ή ψυχική των διά- 
θεσις είκονίζεται μέ τόσην καθαρότητα ώστε νά άναγνωρίζη κανείς είς τον άγγειο- 
γράφον όχι μόνον δύναμιν συλ/νηψεως αλλά καί δυνατότητα έκτελέσεως καί μάλιστα 
κατά τρόπον άνυπέρβίιητον. Δεν είναι ή θέσις εδώ νά συζητηΰή άν τούτο όφεί?\ε- 
ται είς τον άγγειογράφον ή είς ώρισμένα πρότυπά του. Γεγονός πάντως είναι ότι είς 
τήν Πολυγνώτειον Νέκυιαν δεν άναφέρονται Διόσκουροι. Έπί τοΰ παρόντος αρκεί ή 
διαπίστωσις τής επιτυχίας τοΰ καλλιτέχνου νά έκφράση ό,τι έπεδίωκε.

Διά τών Διοσκούρων είς τά άκρα καί τών αισθημάτων τά όποια υποβάλλουν, επι
τυγχάνεται νά δοθή όλη ή τραγικότης τής στιγμής, ό ορισμός τής σκηνής είς τήν 
οποίαν λαμβάνει χώραν αΰτη καί όλη ή έσωτερική της έντασις. ΓΙιθανώτατα ακόμη ή 
αριστερά πλευρά νά θεωρήται ώς ή είσοδος τού Άδου καί τό σημεϊον αυτό τό ενι
σχύουν εκτός τοΰ Πολυδεύκους καί τού Νιοβίδου καί άλλα στοιχεία. Ποία όμως είναι 
ή μορφή τοΰ κάτωθεν τοΰ Πολυδεύκους γενειοφόρου, ό όποιος (είκ. 4) στρέφει προς 
αυτόν τήν κεφαλήν του; Ή ταύτισίς του είναι σχετικώς εύκολος, τόσον έκ τής έμφανί- 
σεώς του, όσον καί διά τής στροφής του προς τον Πολυδεύκην, τον όποιον φαίνεται νά 
έρωτα. Είς τήν Νέκυιαν τού Πολυγνώτου είς τήν Λέσχην τών Δελφών ό Παυσανίας 

(X 30, 3) αναφέρει ότι έξ ενός ομίλου άνδρών μόνον ό ’Αγαμέμνων ήτο γενειοφόρος: 
οντοι πλην Άγαμέμνονος ούκ έχονσι γένεια οί άλλοι καί τούτο είναι μία πρώτη ένδειξις. 
Ό Παυσανίας (X 26, 3) περιγράφων πάλιν είς τήν Λέσχην τών Δελφών τήν ’Ιλίου 
Πέρσιν τοΰ Πολυγνώτου παρατηρεί: Μενελάω δε ασπίδα εχοντι δράκων επί τμ άσπίδι έστίν 
ειργασμένος καί εξηγεί καί τον λόγον τής άπεικονίσεως τοΰ δράκοντος είς τήν ασπίδα: 
τοΰ εν Λνλίδι φανέντος έπί τοΐς ίερείοις τέρατος ένεκα. Ή έξήγησις τού Παυςανιου καί 
ή περιγραφή του αφήνουν νά φανή ότι ό όφις έχρησιμοποιειτο ώς επίσημα είς τάς 
ασπίδας τών ’Ατρειδών όχι μόνον τοΰ Μενελάου. Ή σκηνή τής Ίλιάδος (Β 308 έ.), 
περί τής όποιας όμιλεϊ ό Παυσανίας, άναφέρεται περισσότερον είς τον Άγαμέμνονα 
καί είς αύτόν άποδίδεται περισσότερον τό Άτρείδης. ’Ίσως έρωτήση τις διά τήν πι
θανότητα νά είκονίζη ή μορφή αύτη τον Μενέλαον. ’Αποκλείεται απολύτως τοιού- 
τόν τι έκ τού γεγονότος ότι είς τήν Νέκυιαν δεν εύρίσκεται ό Μενέλαος, αφού δεν ήτο 
νεκρός ακόμη όταν κατήλθεν ό Όδυσσεύς. Ό άγγειογράφος έχρησιμοποίησε τον συν
δυασμόν τού γενειοφόρου Άγαμέμνονος, ό όποιος είκονίζεται καί είς τήν Νέκυιαν τού 
Πολυγνώτου, καί διά νά μήν άφήση ούδεμίαν αμφιβολίαν, έτοποθέτησε καί τον όφιν 
σύμβολον τών ’Ατρειδών είς τήν ασπίδα. Δεν επιθυμεί νά άφήση περιθώρια συγχύσεως 
καί διά τούτο χρησιμοποιεί πλέον τού ενός στοιχεία. Ώς μία πρόσθετος έσωτερική άπό- 
δειξις τής ταυτίσεως, είναι τό γεγονός τής στροφής τής κεφαλής τοΰ Άγαμέμνονος 
προς τον Πολυδεύκην καί τής συνομιλίας τοιν. Ό Αγαμέμνων συνομιλεί μετά τοΰ 
Πολυδεύκους, μέ τον όποιον συνδέεται ώς αδελφόν τής Κλυταιμήστρας, καί πιθανώ- 
τατα τον έρωτά.
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Εις την μνήμην μας έρχεται αμέσως ή σκηνή τής ομηρικής Νεκυίας, είς την οποίαν 
ό ’Αγαμέμνων έρωτά τον Όδυσσέα (Όδύσ. λ 456-60) περί τής τύχης τοΰ υίοΰ του και 
τοϋ άδελφοΰ του. Και είς την παράστασιν τοΰ κρατήρος ό ’Αγαμέμνων έρωτα τον έπι- 
στρέψαντα έκ τής ζωής Πολυδεΰκην περί των ίδικών του. Μέ τον αυτόν τρόπον έρω- 
τάται πας έπιστρέφων από κάπου, όπου ό έρωτών έχει τούς προσφιλείς του. Σκηνή αν
θρωπίνου περιεχομένου καί ψυχολογικής διεισδυτικότητος. Είς τό ήμιάνοικτον στόμα 
καί τούς είς τον Πολυδεΰκην προσηλωμένους οφθαλμούς αναγιγνώσκεται όλη ή ανη
συχία τοΰ πατρός καί τοΰ άδελφοΰ, διά τήν τύχην των προσφΑών του προσώπων. Ή όλη 
είκών τοΰ Άγαμέμνονος μάς δίδει καί τήν έντύπωσιν τής αναμονής τής άπαντήσεως 
είς τα ερωτήματα του. Τοιουτοτρόπως γένειον, όψις, στάσις, συνομιλία μέ τον Πολυ- 
•δεύκην άποτελοΰν σαφή στοιχεία τής ταυτότητος τοΰ προσώπου αύτοΰ ως Άγαμέμνο- 
ΛΌς. Εξωτερικά στοιχεία καί εσωτερικοί λόγοι έξηγοΰν σαφώς ότι έχομεν τον αρχηγόν 
τών Ελλήνων. Ακόμη καί ό όφις έδώ είναι είδος σαφώς όμιλοΰντος συμβόλου 
.παρά τό γεγονός ότι σύμβολα επί ασπίδων απολύτως σαφή, ώς π.χ. ό κύκνος επί τής 
■άσπίδος τοΰ υίοΰ τοΰ Άρεως Κύκνου είναι σπάνια ι. Τα πάντα μάς φέρουν είς τήν 
ταύτισιν τής μορφής τής συνομιλούσης μέ τόν Πολυδεΰκην ώς Άγαμέμνονα2. ’Ακόμη 
καί ή θέσις τοΰ Άγαμέμνονος αμέσως μετά τόν Πολυδεΰκην, δηλαδή μετά τήν είσοδον 
είς τόν Άδην, ίσως εξηγείται άπό τό γεγονός ότι έξ όλων τών ηρώων, οίτινες είκονί- 
ζονται είς τήν εικόνα, αυτός άπέθανε τελευταίος. Θέλει διά τοΰ τρόπου τούτου ό άγγειο- 
γράφος νά δηλώση όχι μόνον ότι ό ’Αγαμέμνων ήλθε τελευταίος είς τόν Άδην αλλά 
καί ότι συνδέεται όλιγώτερον έσωτερικώς μέ τάς άλλας μορφάς τής παραστάσεως. Ή 
παρουσία τοΰ Άγαμέμνονος μάς επιτρέπει νά προσεγγίσωμεν καλύτερον τόν χώρον 
τής σκηνής καί νά κατανοήσω μεν τόν χαρακτήρα τής όλης παραστάσεως.

Καί κατά τούς 'Ομηρικούς στίχους ό πρώτος έκ τών ηρώων συντρόφων του, τόν 
■όποιον συναντά καί μετά τοΰ οποίου συνομιλεί ό ’Οδυσσεύς, είναι ό Αγαμέμνων. Όταν 
έρωτάται ό ’Οδυσσεύς (Όδύσ. λ 370): άλλ’ άγε μοι τάδε είπε καί άτρεκέως κατάλε- 
ξον, | εϊ τινας αντίθεων έτάρων ϊδες, οι τοι άμ ’ αύτω | ’Ίλιον είς αμ εποντο καί αντον πότμον 
έπέσπον παρά τοΰ Αλκινόου, αναφέρει πρώτον τόν Άγαμέμνονα (Όδύσ. λ 387): ήλ·&ε 
■δ’ επί ψυχή ’Αγαμέμνονος Άτρεΐδαο | άχνυμένη. Καί ένω ακόμη συνεχίζεται ή συνομιλία 
ερχεται προς τόν Όδυσσέα μία δευτέρα μορφή (Όδύσ. λ 466): εσταμεν άχνύμενοι, θα
λερόν κατά δάκρυ χέοντες· | ήλί)ε δ’ επί ψυχή Πηληϊάδεω Άχιλήος. Είναι φανερόν ότι, 
μόλις ό ’Οδυσσεύς έτελείωσε τήν συνομιλίαν του μέ τόν Άγαμέμνονα, αρχίζει νέαν μέ 
τόν Άχιλλέα. Ή μορφή επομένως μεταξύ Άθηνάς καί Ήρακλέους (είκ. 6), ό πάνοπλος 
πολεμιστής μέ τάς καθειμένας παραγναθίδας, είναι ό υιός τοΰ Πηλέως. Ό άγγειο- 
7ράφος ακολουθεί τήν σειράν τής ομηρικής Νεκυίας είς τήν σύνθεσιν τής παραστάσεως.

1 Πρβλ. εις κύλικα τοϋ ζωγράφου τοΰ ΙΙαμφαίου 
Mon. deirinst. XI 1880, πίν. 21. Pfuhl, Malerei und 
.Zeichnung, πίν. 100 είκ. 350. ’Ατυχώς δέν γνωρίζω 
καμμίαν εργασίαν διά τοιαΰτα επί ασπίδων όμιλοΰντα 
σύμβολα. Μία τοιαύτη εργασία &ά ήτο έξαιρετικώς εν
διαφέρουσα, διότι θά έ'διδεν ϊσως μίαν δυνατότητα έξη- 
γήσεως ώρισμένων είκονογραφικών συσχετισμών. ’Αξί
ζει νά σημειωθη ότι κατά τήν Ίλιάδα Λ 25 ό ’Αγαμέ

μνων έχει καί είς τόν θώρακα απεικονισμένους όφεις.

2 Διά τήν μορφήν αυτήν οί Robert - Girard δέ
χονται ότι είναι ό Περικλύμενος' ό Gardner δέν τόν 
ταυτίζει, όπως καί ό Hauser, ό Six αμφιβάλλει αν πρέ
πει νά αναγνώριση τόν Κάδμον, τόν Ίάσονα ή τόν Πε- 
ρικλύμενον. Είς καμμίαν ερμηνείαν δέν εξηγούνται τά 
επί μέρους στοιχεία τής μορφής.
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Είκονίζει την στιγμήν κατά την οποίαν ό Άχιλλεύς μετά την συνομιλίαν του μέ τον 
Όδυσσέα (Όδύσ. λ 467-540), άφοΰ κατεβίβασε τάς παραγναθίδας, έπιστρέφει εις την 
θέσιν του. ’Ακόμη κα'ι ή στροφή τοΰ Άχιλλέως προς τό κέντρον εν άντιδέσει προς τον 
Άγαμέμνονα, ό όποιος στρέφεται προς τόν Πολυδεύκην, προς τά έξω δηλαδή, συνδέε
ται όχι μόνον μέ τήν ανάγκην τής συνδέσεως αλλά καί μέ την προσπάθειαν νά δοθή ή 
άντίδεσις των δύο ήρώων. Φαίνεται ώς νά Οέλη νά τονίση ό καλλιτέχνης ότι ό ’Αγα
μέμνων καί ό Άχιλλεύς παραμένουν άν- .............__ ................ -
τίπαλοι καί εις τόν Άδην, ό χόλος των 
συνεχίζεται καί πέραν τοΰ τάφου. ’Ακόμη 
καί ή παρεμβο?νή μεταξύ αυτών τής’Αδη- 
νάς υπηρετεί τόν αυτόν σκοπόν. Προτού 
προχωρήσωμεν καί εις τούς εσωτερι
κούς λόγους τούς συνηγοροΰντας υπέρ 
τής ταυτίσεως αυτής πρέπει νά άσχολη- 
δώμεν μέ τήν μορφήν τήν κατά τό άνω 
σώμα ορατήν, τήν άνωθεν τοΰ Άγαμέ- 
μνονος καί μεταξύ Άδηνάς καί Πολύ- 
δεύκους (είκ. 2). Ή μορφή αύτη είναι 
ώς έκ τής δέσεως της εις τήν παράστα- 
σιν εντελώς διαφορετική από τάς άλλας.
Τό γεγονός ότι έχει τεΟή όπισδεν τής 
καλυπτοΰσης τό κάτω σώμα γραμμής 
δέν αποτελεί μόνον συνδετικήν έπινόη- 
σιν. Χρησιμοποιείται περισσότερον διά 
νά τονίση ότι τό πρόσωπον τό όποιον 
είκονίζεται δέν ανήκει εις τόν κόσμον 
τών άλλων ήρώων. Ή είς μικροτέραν 
κλίμακα προοπτική του άπεικόνισις, τονί- 
ζουσα τήν άπόστασίν του άπό τών άλ
λων ήρώων, ή κίνησις τής χειρός, σαφώς 
χειρονομία αποχαιρετισμού, ενισχύουν τήν έντύπωσιν τήν όποιαν δημιουργεί δ διά τής 
γραμμής αποχωρισμός του. Όλα τά στοιχεία αποτελούν διαφανή υπαινιγμόν περί τής 
ταυτότητος τού άπομακρυνομένου έκ τού Άδου ήρωος. Πρόκειται περί ένός έπισκέ- 
πτου, ό όποιος δέν ανήκει είς τόν κόσμον τών σκιών, τόν όποιον ύπεχρεώδη νά έπισκε- 
φδή. Είναι φανερόν ότι έχομεν τόν Όδυσσέα άπομακρυνόμενον τού Άδου και έχοντα 
στραφή νά άποχαιρετήση τούς φιΤους του, τόν Όδυσσέα ό όποιος εύρίσκεται όπισδεν 
τής γραμμής, ή όποια αποτελεί τρόπον τινά όριον τού Άδου, τόν Οδυσσέα έπανερχό- 
με'νον είς τό φώς τής ζωής. Πιθανώτατα θά παρατηρήση κανείς ότι ό Όδυσσεύς δέν 
είκονίζεται μέ τό ναυτικόν κάλυμμα τής κεφαλής ουδέ καν μέ τόν πέτασον τόν όποιον 
φέρει επί μιας άλλης σκηνής τής Νεκυίας τοΰ ζωγράφου τού Λυκάονος (είκ. 15) είς τήν

Είκ. 15. Σκηνή τής Νεκυίας τοΰ ζωγράφου τοΰ 
Λυκάονος επί πελίκης τής Βοστο'ίνης.
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πελίκην τής Βοστώνης ‘. Επίσης ότι είκονίζεται νέος αγένειος, αλλά πιθανώτατα νέος 
είχεν άπεικονισΟή καί εις την Πολυγνώτειον Νέκυιαν τής Λέσχης τών Δελφών, και 
ακόμη δεν δύναται νά άποδειχθή ότι εις την εποχήν τής παραστάσεώς μας δεν έχουν 
επικρατήσει αμετακίνητοι τύποι άποδόσεως έκαστου ήρωος· Μάλιστα καί είς την περί- 
πτωσιν τοΰ Οδυσσέως, ώς καί τών άλλων προσιόπων τής παραστάσεώς μας, ό καλλιτέ
χνης δημιουργεί εντελώς νέους τύπους καί διά τούτο φροντίζει με διαφόρους τρόπους 
νά μάς βσηθήση διά την άναγνώρισίν του. ’ Αλλωστε ή έκτος τοΰ Άδου άπεικόνισίς 
του δεν θά άφηνε αμφιβολίαν είς τούς συγχρόνους του θεατάς καί είς όλους ήτο γνω
στόν ότι έκ τών θνητών μόνον ό Όδυσσεύς εϊσήλΰε καί έξήλθε ζών εκ τοΰ "Αδου. 
Αί παλαιότεραι έρμηνεΐαι δεν έ?ιάμβανον ύπ’ όψιν ούτε τον λόγον τής όπισθεν τής 
γραμμής άπεικονίσεως τοΰ ήρωος ούτε την χειρονομίαν του 1 2. Έκ τής παραστάσεώς 
είναι, νομίζω, σαφές, ότι επιδιώκεται καί επιτυγχάνεται ό διαφορισμός τής θέσεως τοΰ 
’Οδυσσέως, άπό την θέσιν όλων τών άλλων ηρώων, διά διαφόρων τρόπων. Τό στοι- 
χεϊον τούτο είναι χαρακτηριστικόν τής ευσυνειδησίας τοΰ καλλιτέχνου καί τής προσπά
θειας του νά μην άφήση αμφιβολίας επί τής ταυτίσεώς του. Μία πραγματική δυσκολία 
προκύπτει διά τήν ερμηνείαν τής παρουσίας τής Άθηνάς είς τήν σκηνήν. Ούτε είς τήν 
'Ομηρικήν Νέκυιαν ούτε είς τήν περιγραφήν τής Πολυγνωτείου άναφέρεται έστω καί εμ
μέσως τι, τό όποιον νά δύναται νά έξηγήση τήν παρουσίαν της είς μίαν σκηνήν τής Νε- 
κυίας. ’Αναγνωρίζω τήν δυσκολίαν, άλλ’ ίσως ή σύνδεσις τής Άθηνάς με τον Όδυσ- 
σέα, τον όποιον πάντοτε παρακολουθεί καί προστατεύει, αποτελεί μίαν δυνατότητα κα- 
τανοήσεως τής παρουσίας της εδώ. ’Αλλά καί είς τήν περίπτωσιν αύτήν ή παρουσία της 
είναι, όπως καί ή παρουσία τοΰ ΉρακΛέους κατά τον ομηρικόν στίχον, «εΐδωλον». Είς 
τήν εικόνα τοΰ Πολυγνώτου είς Δελφούς δεν υπάρχει ό 'Ηρακλής, ενώ ό Όδυσσεύς 
συναντά τον Ήρακλέα καί συνομιλεί μετ’ αύτοΰ είς τον Άδην, κατά τήν ’Οδύσσειαν 3. 
Οί ομηρικοί στίχοι εξηγούν θαυμάσια τόσον τον λόγον διά τον όποιον εΰρίσκεται είς 
τον Αδην, έστω καί ώς εΐδωλον (Όδύσ. λ 601-3) : Τόν δε μετ’ είοενόηοα βίην Ήρα- 
κληείην, \ εΐδωλον αυτός δε μετ’ άϋανάτοι,σι ϋ'εοΐσί | τέρπεται εν ϋαλίης καί εχει καλλίσφν- 
ρον "Ηβην, οσον καί τον λόγον τής άπεικονίσεώς του είς τήν παράστασίν μας.

Είς τήν σκηνήν μετά τον Άγαμέμνονα, τον Άχιλλέα καί άλλους ήρωας ό Όδυσ- 
σεύς άντικρύζει καί τό εΐδωλον, τό φάντασμα, ενός άλλου ήρωος, ό όποιος είσήλθε 
καί έξήλθε ζών τοΰ Ά,δου. Μάλιστα ό Ηρακλής τής παραστάσεώς τοΰ κρατή,ρος 
συμφωνεί καί με τήν ομηρικήν περιγραφήν τοΰ ήρωος, ό όποιος (Όδύσ. λ 606 εξ.):

1 Buschor, Griechisehe Vasen, σ. 208 είκ. 227, 
Eippoed, Aiitike Gemaldekopien, πίν. I, 6. Richter, 
Attic Red-figured vases, είκ. 94-5' πρβλ καί Rumpf, 
Malerei und Zeichnung (HdA, IV, 1) σ. 107 σημ, 3.

2 Κατά τον Robert, Annali 1882, σ. 284 εξ. καί 
ISTekyia des Polygnot, σ. 40 ή μορφή αΰτη λαμβάνει 
τό όνομα Βοΰτης κατά παραλλαγήν τοΰ είκονιζομέ- 
νου υπό τοΰ Μίκωνος είς τήν Ποικίλην Στοάν Βούταν
ΗΣΥΧΙΟΣ, ϋαιτον η Βούτης. Τό αυτό δέχεται καί 
ό Girard. Κατά τόν Gardner, JHS 1889, σ. 124 
είναι δ Ύλας, κατά τόν Hauser (FurtwAngeer- 
REIchhoed II, a. 249) αντιπρόσωπος τοΰ στρατοΰ.

Κατά τόν Six, JHS 1919 σ. 175, ό Ίόλαος δ όποιος δέν 
εισέρχεται μετά τοΰ Ήρακλέους είς τόν "Αδην. Τότε 
όμως τί νόημα έ'χει ή χειρονομία του. Οΰτω, ένφ δ Six 
αναγνωρίζει ορθώς ότι ή μορφή αυτή δέν ανήκει είς 
τόν κόσμον τών άλλων, αδυνατεί νά έξηγήση τήν στά
σιν του, ή όποια είναι απαραίτητος διά τήν κατανόησιν 
τής ταυτότητάς του.

3 Είς τήν περιγραφήν τοΰ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ, X 28, 7 καί 
29, 6, άναφέρεται ό Ηρακλής αλλά δέν περιγράφεται 
ώς άπεικονιζόμενος είς τήν τοιχογραφίαν τοΰ Πολυ
γνώτου.
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ό <y έρεμνή νυκτϊ έοικώς, \ γυμνόν τόξον έχων... αμερδαλέος δε οί άμψΐ περί στήάεσσιν άορ- 
τήρ. Πιθανώτατα ή έξεικόνισις τής ’Αθήνας δεν σημαίνει πραγματικήν παρου
σίαν της εις τον "Αδην, άλλα νοείται ώς εϊδωλον, φάντασμα 1, αόρατος προστα
σία τοΰ Όδυσσέως. Αί τρεις αύταί μορφαι Όδυσσεύς, Αθήνα, Ηρακλής εύ- 
ρίσκονται είς προφανή σχέσιν καί είναι γνωστόν ότι ή 3Αθήνα ήτο άμφοτέρων 
προστάτις. Τοιουτοτρόπως καί ή παρουσία των δύο μή θνητών αυτών μορφών 
εις την σκηνήν δεν είναι τυχαία. Δεν έχουν τεθή ώς παραπληρωματικά στοιχεία είς 
τήν παράστασιν δι’ εξωτερικούς λόγους. Μάλιστα ή θλΰψις καί ή πικρία ή οποία 
παρατηρεΐται είς τό πρόσωπον τοΰ Ήρακλέους εξηγείται από τούς ομηρικούς στί
χους. Περιέχεται είς τούς λόγους τοΰ Ήρακλέους (Όδύσ. λ 620 εξ.) : Ζηνδς μεν πάϊς 
ή α Κρονίονος, αντάρ δϊζνν \ εΐχον άπειρεσίην μάλα γάρ πολύ χείρον ι φωτί | δεδμήμην, ό 
δε μοι χαλεπούς έπετέλλετ άέάλους. | καί ποτέ μ ένάάδ έπεμψε κύν’ άξοντ' ού γάρ έτ 
άλλον I φράζετο τουδέ τί μοι χαλεπώτερον είναι άεϋλον, οί όποιοι εξηγούν τήν μελαγχο
λικήν του διάθεσιν, τήν σκυθρωπήν του έκφρασιν. Οί λόγοι αυτοί αποτελούν καί 
μίαν άπόδειξιν τής απαισιοδοξίας μέ τήν οποίαν είναι διαποτισμένη ολόκληρος ή 
παράστασις. Είναι ακόμη καί έν είδος παραλληλισμού καί μέ τήν κατ’ ανάγκην 
κάθοδον τοΰ Όδυσσέως είς τον "Αδην. Οί δύο ήρωες κατέρχονται, διότι τούς έπιβά?ι- 
λεται νά κατέλθουν, άμφότεροι καί ό άθάνατος καί ό θνητός είναι δέσμιοι τής μοί
ρας των. Ή μετά τον Ήρακλέα δεξιά όρθια νεανική μορφή, ή προτείνουσα τό 
κράνος, δέν δύναται παρά νά είναι (Όδύσ. λ 467-9 : ήλάε ά’ επί ψυχή Πηληϊάδεω 
Άχιλήος | καί Πατροκλήος) ό Πάτροκλος. Ή διάταξις τών προσώπων άκολουθεΐ τήν 
σειράν τής Όδυσσείας, ή δέ παρεμβολή τοΰ 'Ηρακλέους είναι εύκολον νά κατανοηθή 
έκ τού χαρακτηρισμού εϊδωλον. ’Εκτός αυτού τήν ταύτισιν τής μορφής αυτής μέ τον 
Πάτροκλον τον άγαπημένον φίλον τοΰ Άχιλλέως ενισχύει καί ή παρουσία τών δύο 
κάτω ευρισκομένων προσώπων. Ή καθημένη μορφή άναγνωρίζεται άμέσως ώς ό 
'Έκτωρ τής Νεκυίας τού Πολυγνώτου. 'Η περιγραφή τοΰ ΙΙαυςανιου (X 31,5.): 

έν δέ τοϊς κάτω τής γραφής μετά τον Θράκά είαι Θάμυριν "Εκτωρ μεν καϋεζόμένος- άμφοτέ- 
ρας έχει τάς χεΐρας περί το άριστερδν γόνυ, άνιωμένου όχημα έμφαίνων μετά δέ αυτόν Μέμνων 
έστίν έπ'ι πέτρα καάεζόμενος καί Σαρπηδών συνεχής τω Μέμνονι, ούδεμίαν άμφιβολίαν 
αφήνει περί τοΰ γεγονότος δτι έχομεν προ ημών τον Έκτορα, τον μέγαν άρχηγόν 
τών Τρώων. Δέν κρατεί τό άριστερόν γόνυ μέ άμφοτέρας τάς χεΐρας άλλά τό δεξιόν, 
τούτο όμως δέν έχει ιδιαίτερον βάρος. Ούδεμία άλλη μορφή τής παραστάσεως εύρί- 
σκεται τόσον σαφώς ταυτιζομένη έκ τής περιγραφής τής τοιχογραφίας τοΰ Ποίι,υγνώ- 
του είς Δελφούς. ’Ακόμη καί ή παρατήρησις τοΰ Παυςλνιου έν τοϊς κάτω τής γρα
φής υποδεικνύει καί τήν θέσιν τού Έκτορος είς τήν παράστασιν μας. Ή γνώμη τού 
Six 2 δτι είς τήν καθημένην καί είς τήν έξηπλωμένην μορφήν έχομεν τον Θησέα καί 
τον Πειρίθουν τής τοιχογραφίας τοϋ Πολυγνώτου, δέν ερμηνεύει μερικά ουσιαστικά

1 Περί τής έννοιας τής λέξεως εϊδωλον πρβλ. 
W. F. Otto, Die Manen, σ. 6. W. Jakger, Theolo- 
_gie der friihgriechischen Denker, 1953, σ. 88. Herbig, 

Neue Bild der Antike II, 1912, σ. 85. H. Schaefer, 
■Charites, Festschrift Langlotz, 1957, o. 230 έξ.

2 Six, JHS 1919, σ. 136.Ό Hauser (Furtwangeer- 
Reichhold II 248) ΰποΙΙέτεί Θησέα χωρίς νά προχωρή 
είς τήν έξήγησιν, ένφ ό Robert, Die Nekyia des Po- 
lyguot, σ. 40, τόν ονομάζει Τελαμώνα, χωρίς επίσης νά 
τεκμηριώνν) τήν άποήιίν του.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:50:47 EEST - 18.237.180.167



190 Χρυσάνθη ’AS. Χρήατου ΑΕ 1957"

στοιχεία των μορφών. Δεν εξηγεί πώς, άφοϋ κατά τον Παυσανίαν (X 29, 9): επί 
θρόνων καϋεζόμενοι Θησενς μεν τά ξίφη, τό τε ΙΙειρίϋον και το έαντον, ταΐς χερσίν 
άμφοτέραις εχει, δ δε ές τά ξίφη βλέπων έστ'ιν ο Γΐειρίϋους, οΰδαμοΰ είκονίζονται θρό
νοι, οΰτε τον λόγον διά τον όποιον ό άγγειογράφος αντέγραψε διά τον Θησέα, τον 
Έκτορα τοΰ Πολυγνωτείου έργου. Σχετικώς μέ την περίπτωσιν τής αντιγραφής τής 
μορφής αυτής από εϊκόνος, όπου εϊκονίξεται κατά τοιοϋτον τρόπον ό Θησεύς τοΰ 
Μίκωνος ή τοΰ Παναίνου μέ θέμα την άπε?ιευθέρωσιν τοΰ Θησέως υπό τοΰ Ήρα- 
κλέους, νομίζω ότι δεν δύναται οΰτε καν νά συζητηθή. Δεν εξηγείται ή παρουσία.- 
τών άλλων ηρώων, οΰτε συμβιβάζεται μέ την έ'κφρασιν τών προσώπων τόσον τοΰ 
Ήρακλέους, όσον και τοΰ Θησέως. Έδώ τίποτε δέν υπαινίσσεται ότι θά άκολουθήση 
ή έχει πρόηγηθή μία βιαία σκηνή. Ή βαθύτατα σκυθρωπή έκφρασις τών προσώπων 
τών δύο κάτω μορφών εξηγείται όμως άν δεχθώμεν την ερμηνείαν την οποίαν επι
βάλλει και ό Παυσανίας. Ό "Εκτωρ αναγνωρίζεται και τό πρόσωπόν του δίδει εις 
την σκηνήν έντονωτέραν ακόμη τήν ατμόσφαιραν τοΰ "Αδου. Δι’ ημάς ακόμη καί ή 
τοποθέτησις τοΰ "Εκτορος καί τοΰ συντρόφου του κάτω, εις τούς πόδας σχεδόν τών 
Ελλήνων ήρώων, αποτελεί ένδειξιν τής ταυτότητάς των. Είναι οί ήττημένοι καί διά 
τοΰτο έχουν τεθή χαμηλότερον, ή ήττά των τούς συνοδεύει καί είς τον "Αδην. Τό 
θλιμμένον πρόσωπόν τοΰ "Εκτορος, ως καί ή όλη του στάσις, δέν προβάλλουν μόνον 
τήν ψυχικήν κατάστασιν μιας στιγμής, αλλά τονίζουν τήν μόνιμον κατάθλιψίν του 
διά τήν καταστροφήν τής πατρίδος των.

Τά όπλα του έγκαταλελειμμένα κάτω συσχετίζονται μέ τον αυτόν κύκλον ιδεών. 
Είναι διά τον ήρωα τά άχρηστα όπλα, τά όποια δέν τον έβοήθησαν νά σώση τήν 
πατρίδα του. Ή άναζήτησις τής ταυτότητος τής μορφής αυτής είς άλλα πρόσωπα 
τής Νεκυίας τοΰ Πολυγνώτου δέν έχει νόημα, άφοΰ εσωτερικοί καί εξωτερικοί λό
γοι, ως καί ή περιγραφή τοΰ ΙΙαυςανιου, ούδεμίαν αφήνουν αμφιβολίαν ότι πρόκει
ται περί τοΰ "Εκτορος. Είς ακόμη εσωτερικός λόγος ενισχύει περαιτέρω τήν ταύτι- 
σιν. Είναι ή θέσις του είς τήν παράστασιν τοΰ κρατήρος ως προς τον Άχιλλέα είκο- 
νίζεται απέναντι του αλλά κάτω, είναι ό ήττημένος. Νικητής καί ήττημένος, ό πρώ
τος ακόμη πάνοπλος όρθιος παρουσιάζεται ώς νά τιμά τά όπλα του, ό δεύτερος κα- 
θήμενος μέ άπερριμμένα τά όπλα. Ή άντίθεσις τών δύο μορφών είκονίζεται είς όλας 
τάς λεπτομέρειας τής στάσεώς των. Οί μεγάλοι αντίπαλοι, ήνωμένοι διά τής κοινής 
μοίρας είς τον Αδην, παρίστανται κατά σαφή τρόπον είς όλην τήν διαφοράν τήν 
όποιαν τούς έπεφύλαξεν ή τύχη τοΰ πολέμου. Διά τήν έξηπλωμένην έμπροσΰεν τοΰ 
'Εκτορος μορφήν δέν μένει, άν βασισθώμεν είς τον Παυσανίαν, παρά ή πιθανότης 
τής εκλογής μεταξύ τών δύο φίλων καί βοηθών τοΰ "Εκτορος, τοΰ Μέμνονος καί τοΰ 
Σαρπηδόνος. Η εκλογή διευκολύνεται εκ τής παρουσίας, δεξιά τοΰ Ήρακλέους, τοΰ 
Πατρόκλου, προς τύν όποιον εύρίσκεται είς εσωτερικήν σχέσιν ό εις εκ τών δύο. 
Ο Σαρπηδων κατα την Ιλιαδα (Β 876): Σαρπηδών δ’ ήρχεν Ανκίων φονεύεται υπό 

τοΰ Εκτορος (II 479-484): ο ό3 ύστερος δρνυτο χαλκώ | ΙΙάτροκλος- τον ό’ ούχ άλιον 
βέλος έκφυγε χειρός, | άλλ’ έβαΧ ένϋ’ άρα τε φρένες έρχαται άμφ άδινδν κήρ. \ ή ρίπε 
ό ώς δτε τις δρυς ήριπεν η άχερωΐς, | ηε πίτνς βλονΰυέ], την τ’ οϋρεσι τέκτονες άνδρες | έξέ-
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ταμον πελέκεσσι νεήκεοι νήϊον είναι. Επομένως έχομεν μίαν σαφή σχέσιν μεταξύ των δύο. 
Έχομεν τό παράλ?σ}λον τού ζεύγους Άχιλλέως-Έκτορος μέ τό ζεύγος Πατρόκλου- 
Σαρπηδόνος. Καί πάλιν ό νικητής όρθιος, ό ήττημένος κάτω έξηπλωμένος εις την 
στάσιν εις την οποίαν τον παρουσιάζει ό ομηρικός στίχος: ήριπε ά’ ώς οτε τις δρυς 
ηριπεν η άχερωΐς, καί ταυτοχρόνως πλησίον τού Έκτορος τού φίλου του καί αρχηγού 
του. Τώρα δυνάμεθα νά είσέλθωμεν καλύτερον εις δλον τό εσωτερικόν νόημα τής εί- 
.κόνος καί νά κατανοήσωμεν τό περιεχόμενον τής παραστάσεως. 'Η ίλέσις των δύο 
αυτών ζευγών εις την σύνθεσιν είναι πολυσήμαντος καί αποκαλυπτική συγχρόνως. 
Μάς επιτρέπει νά πλησιάσωμεν εις τήν ψυχήν τού έ'ργου. Ή άντιπαράθεσις τών τεσ
σάρων αύτών ηρώων, δύο Ελλήνων καί δύο Τρφων, έχει γίνει καί κατά μίαν σύνθε
σην σαφώς εξηγούσαν τούς σκοπούς τού άγγειογράφου. Ή χιαστί κατά ζεύγη σύνθε- 
σις τών μορφών: Άχιλλέως άνω—"Εκτορος κάτω, Πατρόκλου άνω—Σαρπηδόνος κάτω, 
τονίζει περισσότερον τον εσωτερικόν δεσμόν τών μορφών. ΤΙ κατά ζεύγη όργάνωσις 
αποτελεί καί μίαν ένδειξιν ενός εξ αίματος περαιτέρω δεσμού. Ή εξωτερική 
σύνθεσις είναι τόσον σοφή, ώστε παρά τήν επιφανειακήν ακινησίαν καί τό ήθος τών 
προσώπων, παρά τον συγκρατημένον τόνον τών λεπτομερειών, αποκαλύπτει δλην τήν 
τραγικότητα τής συνδέσεως τών τεσσάρων έκ τών έπιφανεστέρων ηρώων τού τρωι
κού δράματος. Υπάρχει πράγματι ένας δεσμός αίματος ένώνων τά πρόσωπα ·άνά 
•δύο, τά ζεύγη μεταξύ των. ’Αφετηρίαν έχει ή ιστορία αύτη τού αίματος τον φόνον 
τού Σαρπηδόνος υπό τού Πατρόκλου (Ίλ. Π 479-484 καί Ίλ. Ψ 800), ό όποιος 
■όμως φόνος έχει ώς συνέπειαν τον φόνον τού Πατρόκλου υπό τού Έκτορος (Ίλ. Π 552): 
ήρχε δ’ άρα σφιν | 'Έκτωρ χωόμενος Σαρπηδόνος (καί Ίλ. Π 820-823) καί θά άκολου- 
θήση δ φόνος τού "Εκτορος υπό τού Άχιλλέως (Ίλ. X 330 εξ.).

Διά τής άναγνωρίσεως τών τεσσάρων προσώπων, τά όποια κατέχουν τό κέντρον 
τής παραστάσεως, καί τής κατανοήσεως τού δεσμού, ό οποίος τά συνδέει, έχομεν έντο- 
νωτέραν ακόμη τήν προσπάθειαν τού καλλιτέχνου νά μάς καταστήση κοινωνούς τής 
παρουσίας τής μοίρας. Οί είκονιζόμενοι εδώ ήρωες δπως καί τά άλλα πρόσωπα τής 
παραστάσεως, παρουσιάζονται ώς δέσμιοι τών βουλών της, άνευ τής ελάχιστης δυνατό- 
τητος αποφυγής της. Διαισθανόμεθα δλον τό βάθος τής παραστάσεως, ή οποία άνα- 
δίδει τάς πεποιθήσεις τάς οποίας εκφράζει ή τραγφδία, έχομεν τήν αϊσθησιν ωσάν 
ή παράστασις νά άποτελή είκονογράφησιν μιάς κορυφαίας στιγμής ενός δράματος 
τού Σοφοκ?εους ή τού Αισχύλου. Βλέπομεν δτι ή εκλογή τών μορφών δεν έχει γίνει 
τυχαίως ούτε αποτελεί απλώς εξωτερικήν σύνδεσιν προσώπων καί θεμάτων. Οί εσω
τερικοί δεσμοί μεταξύ τών διαφόρων μορφών, ώς καί τού συνόλου τών προσώπων 
τής παραστάσεως, είναι τόσον ισχυροί, ώστε νά επιβάλουν ώς αναγκαιότητα τήν 
εξωτερικήν σύνδεσιν, ή οποία πρέπει νά παρατηρηθή δτι είναι μεγαλοφυής. Εδώ ή 
ιδέα έχει γίνει είκών, οί εσωτερικοί λόγοι ταυτίζονται προς τάς μορφάς. Εις ούδε- 
μίαν θέσιν υπάρχει πλαστότης, δεν εύρίσκομεν λεπτομέρειαν άνευ περιεχομένου, στά
σιν χωρίς βάθος.

Τά τέσσαρα πρόσωπα τού κέντρου τής παραστάσεως, τά όποια είναι, τό εν 
Μοίρα διά τό άλλο, διαφοροποιούνται τόσον σαφώς, ώστε ούδεμία νά μένη άμφι-
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βολία περί τής ταυτότητάς των και τοϋ χαρακτήρός των, ό όποιος αναδύεται έκ τών 
εικόνων των. Ή διαφορά τοϋ ενός από τού άλλου, εκφράζεται με την θέσιν του, την 
στάσιν του, ακόμη και μέ λεπτομέρειας τοϋ οπλισμού των'. Φαίνεται ότι διά τον 
δημιουργόν τών παραστάσεων τό μεγαλύτερον ενδιαφέρον παρουσιάζει ή άπόδο- 
σις τής εσωτερικής διαθέσεως κάθε προσώπου, τής ψυχικής του καταστάσεως. Πόσον 
τό γεγονός τούτο είναι πρωταρχικόν τό άποδεικνύει ή μελετημένη εις λεπτομέρειας 
διαφοροποίησις. Πλησίον τών αντιθέσεων, τάς οποίας παρουσιάζουν τά πρόσωπα, 
εύρίσκεται καί ή ύπέρβασις κάθε άντιθέσεως, ό χώρος εις τον όποιον είκονίζονται. 
δηλ. ό "Αδης, ό κόσμος όπου όλα έχουν διαφορετικόν νόημα, άλλο περιεχόμενον. 
’Ακόμη καί ή παρουσία τού Ήρακλέους καί τής Άθηνάς ενισχύουν την έντύπωσιν 
τής ισορροπίας, τής ύπερβάσεως τών συγκρούσεων, άποδεικνύουν ότι όλοι εύρίσκον- 
ται είς ένα άλλον κόσμον. Διά τον Ήρακλέα, μάλιστα, δύναται νά παρατηρηθή ότι 
ή παρουσία του έν μέσω τών μορφών τονίζει τον χαρακτήρα τού επιπέδου είς τό 
οποίον εύρίσκονται οί ήρωες, χωρίς νά άφαιρή τίποτε από τον ατομικόν των χαρα
κτήρα. Είναι διά την εικόνα ό ρόλος του όμοιος μέ τον ρόλον τού Διός είς τό ανα
τολικόν αέτωμα τού ναού τής ’Ολυμπίας, αποτελεί την ύπέρβασιν τών αντιθέσεων.. 
Άλλ’ υπάρχουν πολλά νήματα, τά όποια δεικνύουν μίαν σχέσιν τής παραστάσεως 
τοϋ κρατήρος μέ τά γλυπτά τής ’Ολυμπίας καί είς αυτό θά έπανέλθωμεν. Τό γεγονός 
ότι τά πρόσωπα τής παραστάσεως μας διατηρούν ακόμη καί είς τον "Αδην τον προ
σωπικόν των χαρακτήρα καί ολοκληρώνουν κατά κάποιον τρόπον τον ρόλον των 
είναι ενδεικτικόν καί διά την εποχήν τής δημιουργίας τής παραστάσεως. Ή δραμα
τική κορύφωσις τονίζεται είς την εικόνα ούχί μόνον διά τής άναγνωρίσεως τών άντι- 
θέσεών των, αλλά καί διά τής κατανοήσεως τής κοινής των μοίρας, τής παραδοχής 
ότι τού λοιπού τίποτε δέν είναι δυνατόν νά μεταβληθή καί ότι παρά τό παρελθόν 
των είναι καταδικασμένοι νά εύρίσκωνται μαζί. Τραγική κορύφωσις, ή όποια συντί
θεται είς μίαν στάσιν εσωτερικής έγκαρτερήσεως.

Αί μορφαί διατηρούν τον πραγματικόν των χαρακτήρα, ένφ έχουν καταφανώς 
ύπερβή τά πάθη των. ’Εδώ γίνεται σαφές τί εννοούν αί άρχαΐαι πηγαί, όταν τονίζουν 
τήν άντίθεσιν τής ζωγραφικής τού ήθους προς τήν ζωγραφικήν τοϋ πάθους. Έδώ αντι
λαμβάνεται τις πόσον τό πάθος έχει μεταβληθή είς ήθος,αί αντιθέσεις είς ισορροπίαν. 
’Από τά πρόσωπα τής παραστάσεως μένει προς ταύτισιν ό μεταξύ Πατρόκλου καί 
Κάστορος γενειοφόρος μέ τό ρυτιδωμένου πρόσωπον καί τήν σκυθρωπήν έκφρασιν, 
ό φορών πέτασον (είκ. 11). Ή άνύψωσις τοϋ ποδός του επί ανωμαλίας τοϋ εδάφους 
υπενθυμίζει τήν όμοίαν στάσιν, τήν οποίαν είχε κατά τον Παυσανίαν ό Άντίλο- 
χος είς τήν Πολυγνώτειον Νέκυιαν. Ό Παυσανίας (X 30, 3) γράφει: Άντίλοχος τον 
μεν έτερον έπϊ πέτρας τών ποδών αλλά δέν ευρίσκω τούς εσωτερικούς λόγους τής παρα
στάσεως τού Άντιλόχου είς τον κρατήρα. “Αλλωστε τό αποκλείει αυτή αΰτη ή έμφά- 
νισις τής μορφής μέ τό άσχημον πρόσωπον, τον τονισμόν τών δύσμορφων χαρακτηρι
στικών, τό ακανόνιστου γένειον καί τάς ρυτίδας. Έκτος τού πετάσου, διά τού^όποίου

1 Έκτος τής θέσεως τών. οπλών είς κάθε περίπτωσιν, ακόμη καί τό κράνος τοϋ Σαρπηδόνος δέν φαίνεται, 
νά είναι δμοιον μέ τό τών Ελλήνων.
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διαφοροποιείται πως έκ των άλλων προσώπων, δίδει την έντύπωσιν δτι είναι και κυφός. 
’Αποτελεί κατά πάντα μίαν άντίθεσιν προς όλα τα άλλα πρόσωπα τής παραστάσεως, 
ώς νά επιδιώκεται σκοπίμως ή μοναδικότης του. ’Ανήκει ασφαλώς εις τον κύκλον 
των ηρώων τοϋ τρωικού πολέμου και θά πρέπη νά έχη σημαντικόν ρόλον εις αυτόν. 
Είς την σύνθεσιν τής παραστάσεως αποτελεί κατά κάποιον τρόπον τον αντίποδα τού 
Όδυσσέως καί ϊσως από αυτό έξαρτάται καί ή ερμηνεία του. Λόγω τής ασχήμιας 
του καί τής ιδιαιτέρας άντιθέσεώς του μέ τον Όδυσσέα νομίζω, ότι άποκ?ιείεται νά 
είναι άλλος τις εκτός τοϋ Θερσίτου. Ό Θερσίτης γνωρίζομεν ότι είκονίζετο είς την 
Πολυγνώτειον Νέκυιαν (ΓΙαυς. X 31, 2) παίζων κύβους μέ τον ΙΊαλαμήδην καί ή εδώ 
άπεικόνισίςτου ίσως γίνεται διά νά τονισθή ή παλαιά του προς τον Όδυσσέα σύγκρου- 
σις. ’Εκτός τής ασχήμιας τού προσώπου αυτού (Ίλ. Β 216-219): Θερσίτης... \ αΧσχι- 
στος δε άνήρ υπό ’Ίλιον ήλϋε· | φολκδς εην, χωλός ά’ έτερον πόδα' τώ δέ οί ώμω \ κνρτώ, 
έπϊ στήθος σννοχωκότε· αντάρ ϋπερϋε | φοξός εην κεφαλήν, ψεδνή δ’ έπενήνοϋε λάχνη 
καί τής έχθρας του προς τον Όδυσσέα (Ίλ. Β 220): ’Έχϋτστος δ’Άχάήϊ μάλιστ ήν 
ήδ’ Όδυαήϊ, δέν εχω άλλους λόγους διά την ταύτισιν. Νομίζω όμως ότι ή εδώ παρου
σία του έ'χει βασικήν εσωτερικήν αναγκαιότητα, διότι εικονογραφεί καί τάς πεποιθή
σεις τής εποχής είς τήν οποίαν ανήκει ή αγγειογραφία, κατά τάς οποίας αρμονία 
είναι ή σύνθεσις αντιθέσεων. Νικηταί καί ήττημένοι, εχθροί καί φίλοι, άσχημοι καί 
ωραίοι αποβλέπουν είς τον αυτόν σκοπόν. Ή είκών τών επιφανέστερων ηρώων τού 
τρωικού κύκλου λαμβάνει έν ούσιαστικώτερον περιεχόμενον διά τής παρουσίας καί 
τού μισητοτέρου τών Ελλήνων.

Ή μορφή τού Θερσίτου δίδει περισσότερον πραγματικόν χαρακτήρα είς τήν 
παράστασιν καί είκονίζεται, όπως καί είς τήν Πολυγνώτειον Νέκυιαν, γενειοφόρος 
(ΠΑΥ2. X 31, 2). Ή παρεμβολή του είς τήν παράστασιν είναι τό αντίστοιχον τής 
δμάδος τών εχθρών τού Όδυσσέως, τούς οποίους ό Πολ,ύγνωτος είχεν (Παυς. X 31, 2: 
ές δε τό αυτό επίτηδες τον ’Οδυσσέως τονς εχθρούς ήγαγεν ό Πολύγνωτος) συγκεντρωμέ
νους απεικονίσει. Ό άγγειογράφος χρησιμοποιεί τό μέρος διά νά δείξη τό όλον καί 
τούτο δέν συμβαίνει μόνον μέ τό πρόσωπον τοϋ Θερσίτου. Χρησιμοποιεί τάς μορ- 
φάς διά νά έκφραση γενικά συναισθήματα, τά πρόσωπα διά νά δώση ομάδας, διά νά 
φέρη είς τήν έπιφάνειαν τάς στιγμάς τάς οποίας έπιδιώκει. Δέν είναι δυνατόν νά εύρί- 
σκεται υπό τήν έπίδρασιν τής Πολυγνωτείου Νεκυίας, δέν περιορίζεται νά αντιγραφή, 
αλλά δημιουργεί έλευθέρως τον κόσμον του. Ή χρησιμοποίησις τών προσώπων είναι 
άριστουργηματική. Ή παρεμβολή τών Διόσκουρων τοϋ έπιτρέπει νά δηλώση τον χώ
ρον τού δράματος καί τον χαρακτήρα τής σκηνής. Μεταχειρίζεται θέματα τά όποια 
εύρίσκομεν καί είς τον Πολύγνωτον αλλά τά περισσότερα χαρακτηριστικά τά λαμβά
νει από τον "Ομηρον. ’Αποφεύγει τήν «Νέκυιαν» μέ τήν απειρίαν τών μορφών της, 
μέ τον πλούτον τών προσώπων της καί προσαρμόζει τήν έ'μπνευσίν του είς έν κεν
τρικόν έπεισόδιόν της. ’Ακόμη καί τό γεγονός αύτό τού αύτοπεριορισμοΰ είναι χαρα
κτηριστικόν τής μεγαλοφυΐας τού άγγειογράφου. Ή έπιλογή τών προσώπων του μέ 
γνώμονα τον χαρακτήρά τοον καί τό περιεχόμενον τής παρουσίας των έπί σκηνής 
είναι μία ακόμη άπόδειξις τών δυνατοτήτων του. "Ολα τά πρόσωπα είναι τόσον στε-
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•νώς συνδεδεμένα μεταξύ των, υπηρετούν τόπον καλώς την όλην ιδέαν τής εϊκόνος, 
ώστε δεν είναι δυνατόν να νοηθή απουσία έστω καί ενός, χωρίς την καταστροφήν 
τής εξωτερικής συνθέσεως καί την κατάρρευσιν τής εσωτερικής ένότητος τής παρα- 
στάσεως. Η διάταξις των προσάιπων ακολουθεί τα χαρακτηριστικά τής όργανάισεως 
τής τραγωδίας. Οί Διόσκουροι εισάγουν τήν σκηνήν καί από τής έπόψεως αυτής ή 
συνομιλία Αγαμέμνονος καί Πολυδεύκους αποτελεί τον πρόλογον, ένα χαρακτηρι
στικόν πρόλογον. Ή παρουσία τής ’Αθήνας, άνευ τής οποίας ή είκών θά έχανε 
κάτι άπό τήν πυκνότητα καί τό ήθος της, δίδει τον τόνον εις τήν παράστασιν. Δίδει

Είκ. 16. Σκηνή τής Νεκυίας επί πρωίμου ίταλιωτικου 
κρατήρος.

ήρεμίαν καί άφαιρεΐ κάθε εξωτερικόν 
στοιχεΐον άπό τήν έντασιν, ή οποία κα
τέχει τήν σκηνήν. Ή τετράς των μεγά
λων αντιπάλων ολοκληρώνει τήν τραγι
κήν στιγμήν. ’Αλλά καί πάλιν ή παρου
σία του Ήρακλέους κατασιγάζει τά 
πάθη κτλ. Μετά τήν άναγνώρισιν όλων 
των προσώπων τής παραστάσεως είναι 
εΰκολον νά άναγνωρισθή καί ή στιγμή 
ακριβώς τήν οποίαν θέλει ό άγγειογρά- 
φος νά απεικόνιση. Δεν πρόκειται περί 
τού επεισοδίου κατά τό όποιον είκο- 
νίζεται ό Όδυσσεύς εις τήν είσοδον 
τού "Αδου, όπως εις τήν πελίκην τής 
Βοστώνης1 καί τον καλυκοειδή κρα
τήρα τού ζωγράφου τής όμάδος τού 
Pisticci1 2 (είκ. 16), τά όποια αποτελούν 
τά καλύτερα δείγματα τής είκονογρα- 
φήσεως αυτού τού επεισοδίου. Ούτε τό

«πεισόδιον τής τιμωρίας τού Τιτυού(είκ. 17), τό όποιον συντίθεται μέάλλας σκηνάς εις 
τον καλυκοειδή κρατήρα τής Νέας Ύόρκης 3. "Αν μάλιστα ζητήση τις νά συγκρίνη τάς 
μορφάς Θησέως καί Πειρίθου τού κρατήρος τής Νέας Ύόρκης (είκ. 18), αί όποΐαι είκο- 
νίζονται καθήμεναι άνω αριστερά με τον Έκτορα καί τον Σαρπηδόνα τής παραστάσεώς 
μας (είκ. 9 καί 8), θά κατανοήση όχι μόνον τήν διαφοράν ποιότητος μεταξύ τών δύο 
«ίκόνων, άλλά καί τήν μεγαλοφυά χρησιμοποίησιν τού θέματος εις τον κρατήρα τού

1 Ανήκει εις τήν πρώτην δεκαετίαν μετά τά μέσα 
τοΰ δον αίώνος—περίπου 440 π.Χ. BMusFA 32, 
-σ. 39-42. AJA 1934, πίν. 26-7 (Caskey). Buschor, 
Griechische Vasen, σ. 208. Caskey - BeazlEy, 

Attic Vase Paintings, 1954, πίν. 16 καί σ. 86.

2 Trendaee, Friihitaliotisbe Vasen (BeazeEy - 
Jacobstahe 12) 1938, σ. 37 άρτά. 238 πίν. 16. Rumpf,
Malerei und Zeicliung, σ. 111. Pfuhl, Malerei und 
.Zeichnung II σ. 575 πίν. 355, είκ. 797. Lowy,

Polygnot, είκ. 24. FurtwAngeer-Reichhoed, πίν. 60 
καί 147 ανήκει περί τό 410 π.Χ. κατά τον TrEndael, 
ανήκει εις τον ζωγράφον τοΰ Δόλιονος, εύρίσκεται δέ 
εις τήν Bibliotheque Nationale άρ. 422 τών ΓΙαρισίων.

3 Metropolitan Museum Studies 5, 1934-36, σ. 125 
είκ. 6, σ. 126-7 είκ. 7-10d. Βεαζεευ, Attic Red- 
Figure Vase Painters, σ. 717. Gisbla Richter, 
Gr. Painting2, σ. 15· πρβλ. Rumpf, Malerei und 
Zeicbnung, σ. 108.
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Λούβρου. Δεν πρόκειται εις την παράστασιν τοΰ κρατήρος τοϋ Λούβρου μόνον περί τής 
πιθανής χρησιμοποιήσεως Πολυγνωτείων θεμάτων, όσον διά την δυνατότητα τοΰ άγ- 
γειογράφου μας νά έπιτυγχανη μίαν τελείαν σύνθεσιν. Είναι τόσον οργανική ή σύνδεσις 
των διαφόρων προσώπων, τόσον άβίαστος ή μετάβασις από τής μιας μορφής εις την 
άλλην καί τοιαύτη ή πυκνότης τοϋ περιεχομένου τής παραστάσεως, ώστε νά αναγνω
ρίζεται ό άριστουργηματικός χειρισμός τοϋ θέματος. 'Ολόκληρον όμως τό μεγαλεΐον 
τής παραστάσεως αποκαλύπτεται όχι μόνον μέ την γνωριμίαν των διαφόρων προσώ
πων, αλλά μέ τον εντοπισμόν τής είκόνος εις τον χρόνον, όταν συναντώμεθα καί μέ 
την στιγμήν, εις την οποίαν λαμ
βάνει χώραν ή σκηνή. Διά τον με- 
γάλον δημιουργόν τής παραστά- 
σεώς μας ό χρόνος δέν είναι απλώς 
συνάρτησις τοΰ χώρου αλλά καί ου
σιαστικοποίησή των δρωμένων επί 
σκηνής. Αποτελεί προΰπόθεσιν τής 
πλήρους συλλήψεως τοϋ περιεχομέ
νου τής παραστάσεως. Ή άναγνώ- 
ρισις τής στιγμής κατά την οποίαν 
διαδραματίζεται ή σκηνή εξηγεί όλον 
τον εξωτερικόν ρυθμόν τής παρα
στάσεως, τήν κίνησίν της, τάς λε
πτομέρειας εις τήν στάσιν των μορ
φών, τό πραγματικόν των περιεχό- 
μενον. Πιθανώτατα καί τό στοι- 
χεΐον τοϋτο συσχετίζεται μέ επι
δράσεις τοϋ Πολυγνοότου, άποδει- 
κνύει τήν πνοήν του, δεδομένου 
ότι εις τήν τοιχογραφίαν τών Δελ
φών αί διάφοροι ομάδες δέν ζωγραφίζονται εν παρατάξει άλλ’ εις κύκλους ή ενό
τητας δρώσας εις μίαν δεδομένην στιγμήν. Τοϋτο εξάγεται σαφώς έκ τής περιγρα
φής τοϋ ΙΙαυςανιου καί έχρησιμοποιήθη υπό τοϋ Robert εις τάς προσπάθειας 
του, υποθετικών ανασυνθέσεων τών Πολυγνωτείων τοιχογραφιών τής Λέσχης τών 
Δελφών λ Ή θέσις των, ή στάσις των καί αί χειρονομίαι των εύρίσκονται εις έξάρ- 
τησιν από τής στιγμής ταύτης, έρμηνευόμεναι πλήρως άπ’ αυτής. Ή στιγμή, τήν οποίαν 
αποδίδει ή παράστασίς μας, εύρίσκεται ίσως εις τήν ’Οδύσσειαν καί υλοποιείται από 
τήν παρουσίαν τοϋ Ήρακλέους καί τήν εις μικροτέραν κλίμακα άπόδοσιν τοϋ Όδυσ- 
σέως. 'Η αναδρομή εις τούς στίχους τής ομηρικής Νεκυίας (Όδυσ. λ 601-630) μάς κατα
τοπίζει ώς προς τό γεγονός ότι ό Ηρακλής είναι τό τελευταΐον πρόσωπον τό όποιον, 1

Είκ. 17. Καλυκοειδής κρατήρ τής Νέας Ύόρκης 
μέ σκηνάς τής Νεκυίας.

1 Robert, Annali dell’Inst. 54,1882, σ. 273, Die 18. Hallisches Winckelmannsprogramtn 1895, σ. 3-4
Nekyia der Polygnot, 16, Hallisches Winckel- καί σποράδην,
mannsprogramm 1892 σποράδην. Marathonschlacht,
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έστω και ώς εΐδωλον, βλέπει ό Όδυσσεύς εις τον "Αδην. Μάλιστα δε μετά την συνάν- 
τησίν των καί την συνομιλίαν των τον καταλαμβάνει φόβος (Όδύσ. λ 633): εμέ δε 
χλωρόν δέος βρει, \ μη μοι Γοργείην κεφαλήν δεινοϊο πελώρον | έ'ξ ’Άιδος πέμψειεν 
άγαυη Περαεφόνεια.

Έχομεν εις την παράστασιν, την αμέσως μετά τούς λόγους του αυτούς, στιγμήν- 
’Απομακρύνεται ταχέως και ή άνέγερσις τής χειρός του άποδεικνύει ότι φεύγων απο
χαιρετά τούς φίλους του. Ό ’Αγαμέμνων στρέφεται μετά την συζήτησίν του μέ τον 
Όδυσσέα, ή οποία έκορυφώθη εις τούς στίχους (Όδυσ. λ 408 έ;.): οϋτε μ’ άνάρσιοι

Είκ. 18. Τμήμα τής παρασιάσεως μέ την τιμωρίαν του Τιτυοΰ εις τήν κάτω ζώνην.

έκτα αννα,νδρες έδηλήσαντ έπϊ χέρσου, \ αλλά μοι Λ ΐγισϋος τεΰζας ϋάνατόν τε μύρον τε 
ουλομένη άλόχω, οΐκόνδε καλέσσας, | δειπνίσαας, ώς τις τε κατέκτανε βουν έπϊ φάτνμ | οί 
όποιοι εκφράζουν όλην τήν έκτασιν τού δράματός του, προς τον νεωστ'ι έλΌοντα Πο- 
λυδεύκην. Φαντάζεται κανείς ότι μέ τό ήμιάνοικτον στόμα τον έρωτά περί των ιδίων 
πραγμάτων, περί των οποίων είχεν έρωτήσει καί τον Όδυσσέα (Όδυσ. λ 457): άλλ’ 
αγε μοι τάδε είπε και άτρεκέως κατάλεξον, \ εϊ που έτι ζώοντος ακούετε παιδός έμοϊο, \ ή 
που εν’ Ορχομενώ, ή έν ΙΙύλω ήμαύόεντι, | η που πάρ Μενελάω έν'ι Σπάρτμ εύρείμ ■ ή άπάν- 
τησις τούτου ( Οδύσ. λ 463): «Άτρεί'δι/, τί με ταΰτα διείρεαι; ουδέ τι οΐδα, | ζώει δ γ’ 
y τέϋνηκε: κακόν δ’ άνεμώλια βάζειν», δεν τον ικανοποίησεν. ’Ίσως ό Πολυδεύκης τού 
φέρει τά νέα τά όποια επιθυμεί ή πατρική καρδία του. ’Αναμένει τήν άπάντησιν. Μέ 
όλην τήν στάσιν του ό πορθητής τής Τροίας αναμένει τάς ειδήσεις περί των τέκνων 
του. Άλλο, καί ό Άχιλλεύς μετά τήν συνομιλίαν του μέ τον Όδυσσέα άποσύρεται. 
’Επιστρέφει είς τούς συντρόφους του τού "Αδου, αφού εΐπεν εις τον Όδυσσέα 
( Οδυσ. λ 488 εξ.): «μη δη μοι ϋάνατόν γε παραύδα, φαίδιμ Όδυσσεΰ. [ βουλοίμην κέ έπά-
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ρονρος έών ϋητενέμεν άλλω, \ άνδρί παρ’ άκληρο), ώ μη βίοτος πολνς εϊη, | η πάσιν νε- 
κνεοσι καταφϋιμένοισιν άνάοσειν». Τό πρόσωπον δμως τοϋ Άχιλλέως δεν έχει τόσον έν
τονον την θλϊψιν, όσον την παρουσιάζουν τά πρόσωπα των συντρόφων του. Ό ορα
τός Οφθαλμός του προδίδει εν είδος ίκανοποιήσεως, ή οποία τον κατέχει έπιστρέ- 
φοντα από την συνομιλίαν του μέ τον Όδυσσέα. ’Ίσως είναι ή ίκανοποίησις καί ή 
μυστική χαρά την οποίαν αισθάνεται έκ τής άπαντήσεως τοΰ Όδυσσέως (Όδΰσ. λ 511): 
αίεί πρώτος έβαζε και ονχ’ ημάρτανε ιιύΰοϊν j Νέστωρ άντίίλεος και έγώ νικάοκομεν οί'ω. I 
αυτάρ or’ εν πεδίο) Τρώων μ,αρναίμεϋ ’ Αχαιοί, | ον ποτ ένι πλα/ίλνΐ μεν εν άνδρών ονδ’ εν 
όμίλφ, \ αλλά πολν προίλέεσκε, το δν μένος ονδενί εΐκων \ πολλούς δ’ ά'νδρας έπεφνεν εν 
aivfj δηϊοτήτι εις την έρώτησίν του (Όδύσ. λ 492): άλλ’ άγε μοι τον παιδδς άγανον μν- 
Οον ένίσπες, J η έπετ ές πόλεμον πρόμος έμμεναι ηε και ονκί. Είναι ή έκφρασις τής 
υπερηφάνειας τοΰ πατρός διά την στάσιν τοϋ υίοϋ, διά την συμβολήν του εις την 
όλοκλήρωσιν των αγώνων του. Μάλιστα ή ’Οδύσσεια μάς δίδει ακριβώς την περι
γραφήν τής χαράς του (λ 538 εξ.): "Ως έφάμην, ψνχή δε ποδώκεος Αίακίδαο | φοίτα 
μακρά βιβάσα κατ’ άοφοδελδν λειμώνα, \ γηάοοννη δ οι νίυν έφην άριδείκετον είναι. Δυστυ
χώς δεν έχομεν τήν έκφρασιν τοϋ προσοόπου τοϋ Πατρόκλου. Τό τμήμα αυτό τής παρα- 
στάσεως ήτο κατά τήν εποχήν τής εύρέσεως κατεστραμμένον (πρβλ. είκ. 13) καί τί
ποτε δεν δύναται νά μάς βοηθήση διά τήν συμπλήρωσιν τής έκφράσεως τοϋ προσκό
που. Ή στάσις του όμως καί κυρίως ή προσφορά τοϋ κράνους ή μάλλον ή έπίδειξίς 
του προς τον Άχιλλέα, ίσως αποτελούν υπαινιγμόν τής ψυχικής του καταστάσεως.

’Ίσως υπαινίσσεται τήν αδυναμίαν του νά κερδήση τήν νίκην παρά τά όπλα τοΰ 
Άχιλλέως. Ό Πάτροκλος έ'λαβε μέρος εις τήν σύγκρουσιν, όπου έφονεύθη μέ τά όπλα 
τοϋ Άχιλλέως (Ίλ. Π 130-154 καί Σ 450-452), τά όποια μάλιστα όπλα έπεσαν εις 
χεΐρας τοϋ Έκτορος. Τοϋτο έγινεν άφορμή, ώστε ή Θέτις νά ζητήση από τον Ήφαι
στον (Ίλ. Σ 142-144 καί 428-615) άλλα όπλα διά τον υιόν της. Πιθανώτατα ή χει
ρονομία τοΰ Πατρόκλου προτείνοντος τό κράνος καί ή άπεικόνισίς του άνευ θώρα- 
κος συσχετίζεται μέ τήν στιγμήν αυτήν. Επιδεικνύει εις τον Άχιλλέα ή τον Όδυσ- 
σέα τό άχρηστον κράνος. Ή άπεικόνισίς των Τρφων γίνεται διά νά έξαρθή ή νίκη 
τών Ελλήνων καί νά δοθή περισσότερον βάθος εις τήν σκηνήν. Ή θλΐψις εις τό 
πρόσωπον τοϋ "Εκτορος εύρίσκεται πιθανώτατα εις σχέσιν μέ τούς λόγους τοϋ Όδυσ- 
σέως εις τον Άχιλλέα (Όδύσ. λ 533 έξ.): άλλ’ δτε δη Πριάμοιο πόλιν διεπέροαμεν αί- 
πήν, | μοίραν καί γέρας έοάλδ ΐ’ ε'χων επί νηός ε'βαινεν \ άσκησής, οντ αρ βεβλημένος όξέϊ 
χαλκω. Οί λόγοι αυτοί, ενώ αποτελούν τήν αφορμήν τής χαράς καί τής υπερηφάνειας 
τού Άχιλλέως, έχουν τό αντίθετον αποτέλεσμα διά τούς Τρώας.

Ό Έκτωρ εμφανίζεται ως νά άναπολή τήν εικόνα τής καταστροφής τής πατρί- 
δος του, συντετριμμένος ως νά αισθάνεται ότι μόνον αυτός ήτο υπεύθυνος δι’ αυτήν. 
Ή στάσις του είναι πλήρης έγκαταλείψεως. 'Η παρουσία του δέν επιτείνει μόνον τήν 
γενικήν ατμόσφαιραν τής θλίψεως, δίδει καί ένα βαθύτατα μελαγχολικόν τόνον εις 
τήν όλην παράστασιν. Ό Σαρπηδών παρουσιάζεται προσβλέπων προς τον Έκτορα 
ώς νά άναμένη έντολάς του, τονίζει ότι αυτός ήτο ό ηΉος καί σύντροφός του. Είναι 
τό αντίστοιχον τοϋ Πατρόκλου ώς προς τον Άχιλλέα. Τά τέσσαρα αυτά πρόσωπα τού
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κέντρου, τά όποια συνδέονται μέ υπαρξιακούς δεσμούς, θά έ'λεγέ τις, είναι τά περισ
σότερον καθοριστικά διά την κατανόησιν τοϋ κλίματος τής σκηνής. Ή άπεικόνισις 
καί των Ελλήνων καί των Τρφων, των νικητών καί των ήττημένων, έν τω "Αδη 
γίνεται διά νά έξαρθή ή νίκη των πρώτων κατ’ έπίδρασιν ίσως τών Περσών τοϋ' 
Αισχύλου, δπου ή νίκη τών Ελλήνων έξαίρεται διά τών όδυρμών τών Περσών. Ή 
διαφοροποίησις εις τά πρόσωπά των καί ό βαθμός θλίψεως, μακράν πόσης άκρό- 
τητος, θέλει νά τονίση, δτι, παρά τό γεγονός δτι τά πρόσωπα εύρίσκονται εις τον 
"Αδην, εις τον χώρον δπου δλα έχουν αλλάξει νόημα, διατηρούν τάς ιδιομορφίας των. 
Ή έμφάνισις τοϋ Όδυσσέως τούς επαναφέρει όδυνηροτέρας τάς αναμνήσεις τών συγ
κρούσεων των. Ό Θερσίτης δεν παίζει από τής άπόι(ιεως αυτής ουσιαστικόν ρόλον 
εις την σκηνήν. Ή παρεμβολή του όμως αποτελεί πραγματικόν εύρημα, διότι δη- 
μιουργεΐται τοιουτοτρόπως έν άντίβαρον μέ την παρουσίαν τοϋ Όδυσσέως. Ταυτο
χρόνους επενεργεί καί ώς στοιχεΐον έξισορροπήσεως τών διαφόρων χαρακτηριστικών 
τής παραστάσεως. ΓΙιθανώτατα αποτελεί καί ένα πραγματιστικόν υπαινιγμόν τού- 
καλλιτέχνου εις τό ήρωικόν περιεχόμενον τής είκόνος του. Ό Θερσίτης δεν ήτο μόνον 
ό ασχημότερος τών έκστρατευσάντων εις Τροίαν ήτο καί (Ίλ. Β 212-13): Θερσίτης: 
δ’ ετι μοννος άμετροεπής εκολωα, | δς επεα φρεσί f/σιν ακοαμά τε πολλά τε ηδη, 6 
απείθαρχος, ή άντίθεσις προς τον τύπον τοϋ ομηρικού ήρωος. Άπετέλει έν έκ τών 
στοιχείων, μέ τά όποια ή ομηρική διήγησις έκέρδιζεν αληθοφάνειαν διά τής προβολής; 
καί χαρακτηριστικών τής πραγματικής ζωής. Τον αυτόν σκοπόν έχει καί εις την παρά- 
στασίν μας ή παρουσία τού Θερσίτου. Διατηρεί την ισορροπίαν τής είκόνος μέ τά 
στοιχεία τής πραγματικότητος, δσα εισάγει, μέ την νύξιν ήτις δίδεται δτι ή ζωή δέν 
είναι μονομερής. Ή τέχνη τού 5ου αίώνος συνηθίζει τοιαύτας παρεμβολάς διά τής 
χρησιμοποιήσεως μορφών τής πραγματικής ζωής εις τάς συνθέσεις ηρωικού περιεχο
μένου καί ώς κλασσικόν παράδειγμα τοϋ κανόνος τούτου δύνανται νά θεωρηθούν οι 
γέροντες τοϋ ανατολικού αετώματος τής ’Ολυμπίας1, οί καλούμενοι καί μάντεις. Διά 
τών παρεμβολών τούτων τό ήρωικόν ηθικόν περιεχόμενον τών παραστάσεων κερδίζει 
περισσότερον εις βάθος, ενώ ταυτοχρόνως έρχεται πλησιέστερον τοϋ θεατού. Τό γε
γονός δτι καί τά χαρακτηριστικά αυτά μάς οδηγούν εις την ’Ολυμπίαν δέν είναι τυ~ 
χαΐον καί θά μάς άπασχολήση άργότερον.

Ή ερμηνεία τής παραστάσεως τού κρατήρος τού Λούβρου, ή οποία έξετέθη ανω
τέρω, έκτος τού δτι μάς έδωσε την δυνατότητα τής γνωριμίας μέ τά πρόσωπα τής εί
κόνος, μάς επιτρέπει καί νά πλησιάσωμεν τον ψυχικόν κόσμον μιάς εποχής. Ταυ
τοχρόνως δμως θέτει σειράν νέων προβλημάτων σχετικών μέ τον άγγειογράφον, 
τά πιθανά πρότυπά του καί τάς καλλιτεχνικός του δυνατότητας. "Οτι ή παρά- 
στασίς μας αποδίδει έν έκ τών έπεισοδίοιν τής ομηρικής Νεκυίας μέ χρησιμοποίησιν 
καί στοιχείων ευρισκομένων εις τάς τοιχογραφίας τού Πολυγνώτου εις την Λέσχην

1 Άμφότεροι δίδουν καθαρά ρεαλιστικά στοιχεία καί πίν. 44, Γ πρβλ. καί τήν βιβλιογραφίαν τοΰ Lippoed,, 
ατομικά χαρακτηριστικά' πρβλ. Hege- Rodenwaedt, σ. 119.
Olympia, πίν. 18. Lippoi.d, Plastik (έν HdA III, 1),
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των Δελφών νομίζω δτι κατέστη σαφές. Όμιλοϋμεν περί Όμηρικής καί Πολυγνωτείου 
Νεκυίας κυρίως διά νά δείξωμεν δτι ό άγγειογράφος δεν έμιμήθη, έδανείσθη ή άν- 
χέγραψεν εν έπεισόδιον έκ των πολλών τών όφειλομένων είς τον χρωστήρα τοϋ Πο
λυγνώτου εις την Λέσχην, τα όποια είναι ίσως μεταγενέστερα, αλλά τό θέμα του άπ’ 
•ευθείας έκ τής διηγήσεως τής ’Οδύσσειας, δηλαδή αμέσως έκ τοΰ Όμηρου.

Ή δυσκολία τής ερμηνείας τής παραστάσεως μέχρι σήμερον προήρχετο κυρίως δχι 
τόσον έκ τής δυσκολίας ταυτίσεως τών διαφόρων προσώπων, δσον έκ τής αδυναμίας 
•αναγνωρίσεως τής εσωτερικής αυτών ένύτητος. 'II απ’ αρχής σύνδεσις τής παραστάσεως 
προς πρότυπα τοΰ κΰκλου τοΰ Μίκωνος παρά τά σαφή Πολυγνώτεια χαρακτηριστικά 
τής είκόνος έπέτεινε την σύγχυσιν. Μίαν άλλην δυσκολίαν διά την ερμηνείαν έ'θεσεν 
ή πεποίθησις τών παλαιοτέρων ερευνητών, δτι ή παράστασις πρέπει νά είναι δουλι
κόν άντίγραφον ενός έργου τής μεγάληςζωγραφικής. Οί λόγοι, διά τούς οποίους έσχη- 
■ματίσθη ή πεποίθησις, συνδέονται μέ την άναγνώρισιν Πολυγνωτείων θεμάτων είς 
την παράστασιν, άναγνώρισις ή οποία έγένετο ένωρίτατα καί μέ την παραδοχήν, δτι 
έχομεν μίαν μεγαλειώδη εικόνα 1. Έζητεΐτο από τής εύρέσεως τοΰ αγγείου νά καθο- 
•ρισθή από τάς φιλολογικός ειδήσεις καί τάς αρχαίας περιγραφάς, ποιον έργον τοΰ 
Μίκοινος άντεγράφη καί κατά περίεργον τρόπον έλάχιστα ή έξάρτησίς του από ΙΙο- 
λυγνώτεια έργα. Δέν έξηγεΐται δμως ύπ’ ούδενός τών ερευνητών διά ποιον λόγον, 
•ακόμη καί αν δέχεται έπιδράσεις, θά πρέπη νά άντιγράφη έν ολόκληρον έργον τής 
μεγάλης ζωγραφικής καί δχι έν έπεισόδιον. Ένω εύρίσκονται θέματα δμοια μέ τά 
τής τοιχογραφίας τοΰ Πολυγνώτου από την Λέσχην τών Δελφών, λόγα) τής έσφαλμέ- 
νης τοποθετήσεως τοΰ προβλήματος δέν ήρευνήθη, μήπως ό άγγειογράφος συνεδύαζε 
στοιχεία διαφόρων πηγών είς μίαν ίδικήν του σύνθεσιν. Είναι βεβαίως ευκολονόητος 
ό φόβος τον όποιον προδίδουν αί παλαιότεραι προσπάθειαι, άποφεύγουσαι καί νά 
θέσουν τό πρόβλημα τής έξαρτήσεως τής παραστάσεως ώς προς τό θέμα έκ τοΰ 
Πολυγνώτου.

Ή πεποίθησις δτι αντιγράφεται έν ολόκληρον έργον απέκλειε την ταύτισιν ή 
την σΰνδεσιν προς την Νέκυιαν τοϋ Πολυγνώτου καί έκτος αύτοΰ αΰτη είναι καί μετα
γενέστερα. Διατί όμως εις άγγειογράφος καί μάλιστα, ώς δεικνύει ή παράστασις μας, 
μεγαλοφυής, θά έπρεπε νά άντιγράψη έν ολόκληρον έργον μέ πλήθος προσώπων, είς 
την έλαχίστην έπιφάνειαν ενός άγγείου καί δχι μίαν μόνον σκηνήν ή έν έπεισόδιον, 
δέν άπησχόλησε τήν έρευναν. Επίσης διατί ακόμη είς άγγειογράφος δέν θά έπε- 
δίωκεν, έμπνεόμενος έκ τοΰ έπους, νά περιορισθή είς έν χαρακτηριστικόν έπεισόδιον, 
αύτοΰ. Καί διατί δέν θά έπέστρεφε καί είς τήν πηγήν καί τοΰ Πολυγνωτείου θέμα
τος, είς τήν ομηρικήν διήγησιν. Τοΰτο άκριβώς φαίνεται δτι έγινε, διότι ό άγγειο- 
γράφος ήτο δημιουργός μεγάλης πνοής καί χρησιμοποιεί θέματα καί μορφικά στοι

1 Πρβλ. τόν Hausbr, ό όποιος παρατηρεί δτι gleich, keinen verdanken wir einen ebenso be- 
ιέ'χομεν τό άγγεΐον τών αγγείων, έν KdrtwanglEr- trachtlichen Fortschrift in der Kenntnis der grossen 
Reichhoed II, a. 244: «Die Vase der Vasen wiirden Malerei seiner Zeit» καί πρόκειται περί γνώμης ενός 
wir der Krater von Orvieto nennen, wollten wir wie τών επιφανέστερων μελετητών καί έκ τών καλυτέρων 

•ein Orientale sprechen; denn kein antikes Gefass γνωστών της αρχαίας τέχνης, 
iommt ihm an kunstgeschichtlicher Bedeutung
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χεία, τά όποια εύρίσκονται καί εις τον Πολύγνωτον, αλλά ζωγραφίζει τό σημαντικώ- 
τερον διά τούς σκοπούς του έπεισόδιον τής ομηρικής Νεκυίας. ’Άλλωστε από την 
περιγραφήν υπό τοϋ ΙΙαυςανιου τής Πολυγνωτείου Νεκυίας εις την Λέσχην, είναι 
σαφές, δτι και ό Πολύγνωτος έχρησιμοποίησεν ελευθέριος την ομηρικήν διήγησιν και 
τήν έπλούτισε και με μορφάς, τάς οποίας έ'λαβεν από άλλας πηγάς. Πολλά εκ των 
προσώπων, τά όποια είκονίζοντο εις τήν Νέκυιαν τής Λέσχης, δεν εύρίσκονται εις τήν 
ομηρικήν Νέκυιαν και τούτο δεν αφήνει αμφιβολίας περί τοϋ γεγονότος, ότι ύπήρ- 
χον και άλλαι παραλλαγαι τής Νεκυίας ή και άλλαι ανάλογοι περιγραφαί. Ό Παυ
σανίας (X 28, 2) άλλωστε μάς διασώζει τήν πληροφορίαν και περί άλλων άναλόγων 
σκηνών εις άλλα έπη όταν περιγραφή τον ’Αχέροντα: έπηκολούϋηαε δε ό Πολύγνωτος 
έμο'ι δοκέϊν ποιήσει Μινυάδι· έστι γάρ δή έν τή Μινυάδι ές Θησέα έχοντα καί Iίειρίϋουν. Και 
κατωτέρω (X 28, 7) άναφερόμενος εις εν άλλο πρόσωπον τής Πολυγνωτείου Νεκυίας, 
τον Εύρύνομον, παρατηρεί : ή δε 'Ομήρου ποίησις ές ’Οδυασέα και ή Μινυάς τε καλούμενη 
και οί Νόστοι, μνήμη γάρ δή έν τανταις καΓΆιδον και των εκεί δειμάτων έστίν, ΐσαοιν ού- 
δένα Εύρύνομον δαίμονα. Άλλωστε και έκ μόνης τής περιγραφής τής Νεκυίας τοϋ Πο
λυγνώτου είναι σαφές, ότι ούτος είχε χρησιμοποιήσει διά τάς σκηνάς τάς οποίας περι
γράφει καί άλλας πηγάς, τάς όποιας ημείς δεν γνωρίζομεν λ Άπό τής έπόψεως αυτής 
υπάρχει άνοικτή καί ή πιθανότης ό άγγειογράφος τοϋ κρατήρος τοϋ Λούβρου νά ήκο- 
λούθησε μίαν άλλην πηγήν, εις τήν όποιαν τά πρόσωπα των πρωταγωνιστών συνδέον
ται ώς τά αποδίδει αυτός, αλλά δεν θεωροϋμεν απαραίτητον τήν προσφυγήν εις τήν 
ύπόθεσιν αυτήν. Δι’ αυτό νομίζομεν, ότι έχομεν έν έπεισόδιον τής ομηρικής Νεκυίας, 
μίαν στιγμήν της, με μερικά πρόσωπα ευκόλως αναγνωριζόμενα καί είς τήν τοιχογρα
φίαν τού Πολυγνώτου. Εϊδομεν ήδη ότι ή τοποθέτησις τού ποδός τού Άχιλλέως καί τοϋ 
Θερσίτου επί έξάρσεως τοϋ εδάφους εύρίσκεται καί είς τον Άντίλοχον τής τοιχογραφίας 
τοϋ Πολυγνώτου1 2. Είναι τόσον χαρακτηριστική ή στάσις αυτή ώστε, ώς καί ή άπό- 
δοσις τοϋ Έκτορος κρατοϋντος τον πόδα, προδίδει σχέσιν τής παραστάσεώς μας μέ 
τον Πολύγνωτον3. Ή μορφή τοϋ Άγαμέμνονος επίσης, ώς άποδεικνύει τό γένειον 
καί ό όφις είς τήν ασπίδα του, ίσως ακολουθεί Πολυγνώτεια πρότυπα. Ή συσχέτισις 
τοϋ Όδυσσέως μέ τό πρόσωπον τό όποιον είχεν είκονίσει ό Μίκων ώς Βούτην4 μέ 
έλάχιστον τμήμα τοϋ σώματός του ορατόν, δέν γνωρίζω αν δύναται νά τεκμηριωθή, 
ένω άντιθέτως είναι γνωστόν ότι καί ό Πολύγνωτος ήρέσκετο είς τοιαύτας άπει-

1 Πρβλ. καί C. Robert, Die Nekyia der Poly- 
gnot, 16. Winckelmannsprogramm 1892, σ. 6-22 
(Fontes et Testimonia).

2 Περί τοϋ θέματος αύτοΰ πρβλ. περαιτέρω 
C. Robert, Jdl 1887, σ. 170, Furtwangeer, Sarnm- 
lung Sabouroff είς πίν. 114 καί C. Robert, Nekyia, 
σ. 65 τήν χρησιμοποίησιν του καί είς τό δυτικόν αέτωμα 
τοΰ Παρθενώνος, A. Michaelis, Der Parthenon, 
πίν. IX, 12. 29.

3 Τό αυτό θέμα απαντάται καί είς τόν Παρθενώνα"
πρβλ. Petersen, Kunst des Pheidias, σελ. 251. 
C. Robert, Arch. Zeitung 1883, σ. 144 καί περί

τής έπιδράσεως τοΰ Πολυγναίτου είς τόν Φειδίαν 
Β. Schweitzer, Neue Bild der Antike 1, 1942 καί 

Pheidias, σ. 267 εξ.

4 Πρβλ. ΖΐΙΝΟΒ. Ιίαρ. IV 28 (Overbeck, Schrift- 
quellen 1085) ί Θάττον η Βοντης' των επι τη οτοα μαχο- 
μενών τις ην, φ επεγέγραπτο Βοντης, ον εφαίνετο το κράνος 

και ό οφθαλμός’ τά δε λοιπά μέρη έδόκει νπό τον ορονς, 
έφ3 ον έβεβήκει, κρνπτεαϋαι, διά τό προκεΐσέλαι αντον' πρβλ. 
καί Robert, Marathonschlacht, σ. 14. Μέ τό όνομα. 
Βούτης φέρεται καί "Αργοναύτης παρά ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ι 

Ροδιω, I 95 καί ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟ I I 9, 16.

4
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κονίσεις. "Άλλο ενδιαφέρον δείγμα τοιαύτης άπεικονίσεως έπ'ι αγγείου έχομεν εις 
μίαν μορφήν τής Άμαζονομαχίας τοϋ καλυκοειδούς κρατήρος τής Νέας Ύόρκης ή 
όπου είναι ορατόν μόνον τμήμα τοΰ σώματος καί ή κεφαλή (είκ. 19). Ή άπεικόνισις 
τοΰ Όδυσσέως κατά τοιοϋτον τρόπον εις τον κρατήρα τοϋ Λούβρου έχει ώς κύριον 
λόγον την ανάγκην διαφοροποιήσεώς του από τάς άλλας μορφάς, αποτελεί σαφή 
υπαινιγμόν ότι ούτος δεν είναι έκ των μονίμων κατοίκων τοΰ "Αδου. Κατά ταΰτα 
είναι φανερόν ότι ή παράστασίς μας, δεν αποβλέπει εις την αντιγραφήν μιας παρα- 
στάσεως τοΰ Πολυγνώτου ή οιασδήποτε άλλης παραστάσεως τής μεγάλης ζωγραφι
κής, άλλ’ έν έπεισόδιον, τό όποιον επιλέγεται υπό τοΰ άγγειογράφου. Σκοπός του

Είκ, 19. Άμαζονομαχία επί καλυκοειδούς κρατήρος τής Νέας Ύόρκης. 
Εις τήν ανω ζώνην κενταυρομαχία.

είναι νά δοθή ή τελευταία σκηνή τής συναντήσεως τοΰ Όδυσσέως μετά των συντρό
φων καί αντιπάλων του τής τρωικής εκστρατείας, ή στιγμή τοΰ αποχαιρετισμού των. 
Έκ τοΰ γεγονότος τούτου κατανοοΰμεν τήν θλΐψιν των προσώπων τής είκόνος. Λυ
πούνται διότι διά τής άναχωρήσεως τοΰ Όδυσσέως θά επιστρέφουν εις τήν κατά- 
στασιν, ή οποία δι’ αυτούς είναι αίωνιότης, εις τήν κατάστασιν από τήν οποίαν δεν 
περιμένουν έκπληξιν ή μεταβολήν.

Ή λύπη των αποτελεί περισσότερον άπόδειξιν τής κατανοήσεως τής ματαιότη- 
τος [των προσπαθειών των είς τήν ζωήν. "Εν σαφέστατα άπαισιόδοξον πνεΰμα έρ
χεται νά συμπληρώση τήν ατμόσφαιραν, τήν οποίαν δίδει ό θάνατος των αθώων 
τέκνων τής Νιόβης είς τήν άλλην πλευράν τοΰ αγγείου. Τό πνεΰμα αυτό τής απαι
σιοδοξίας καί των φόβων διά τήν παντοδυναμίαν τής μοίρας, δεν είναι κάτι περιορι- 
ζόμενον μόνον είς τάς παραστάσεις τοΰ κρατήρος μας. Τά περισσότερον σημαντικά 
έργα τής περιόδου είς τήν οποίαν ανήκει καί ούτος προδίδουν πάντοτε κάποιαν 1

1 Furtwangler - Reichhoed, Gr. Vas., πίν. 116. Pfohi,, Malerei und Zeichnung, πίν. 191 είκ. 506.
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<τυγκρατημένην μελαγχολίαν ή ακόμη καί φανεράν θλίψιν. Μάλιστα εις τά περισσό
τερα έργα δεν είναι εΰκολον να έξηγηθή ή τοιαύτη ατμόσφαιρα, δεν υπάρχουν σαφώς 
•διακρινόμενοι, ώς εις την παράστασιν τοϋ κρατήρος, εσωτερικοί λόγοι επιβαλλόμενοι 
άπό την ιδίαν την θέσιν καί τον χαρακτήρα των μορψών. 'Ολόκληρος ό λεγόμενος 
αυστηρός ρυθμός έχει εις τό βάθος την αυτήν εικόνα μιας συγκρατημένης απαισιο
δοξίας, όπως δεικνύεται εις τά σπουδαιότερα έ'ργα. Τό τόσον σαφώς προβαλλόμενον 
'χαρακτηριστικόν τοϋτο τής τέχνης τής εποχής αυτής δεν είναι νοητόν άνευ βαθυτέ- 
ρων κοσμοθεωρητικών βάσεων. Ή τέχνη τής εποχής αυτής εύρίσκεται πλησιέστερον 
πάσης άλλης προς την ζωήν καί ή απαισιοδοξία τών σημαντικών έργων τών χρόνων 
τούτων δεν είναι άνευ σημασίας. Χωρίς νά άπαιτήται αναφορά εις ένα πλήθος αγγειο
γραφιών τής περιόδου τών μέσων τοϋ 5ου α’ιώνος, με παραστάσεις, εις τάς οποίας 
προτιμώνται τά θέματα τά τονίζοντα την σκοτεινήν πλευράν τής ζωής αρκεί νά μείνη 
τις μόνον εις εν. Τά γλυπτά τοϋ ναού τής ’Ολυμπίας καί ιδιαιτέρως τά αετώματα1 
αποπνέουν τήν αυτήν ατμόσφαιραν. Χωρίς νά θέλωμεν νά μείνωμεν εις τάς μορφι- 
:κάς ομοιότητας, τά κοινά πιθανώς πρότυπα καί τάς αΰτάς επιδράσεις, αί όποΐαι υπάρ
χουν εις τό ανατολικόν αέτωμα καί εις τήν παράστασιν τοϋ κρατήρός μας, διακρίνο- 
μεν ότι εις τήν βάσιν έχουν τάς αύτάς κοσμοθεωρητικός προϋποθέσεις. Εις άμφότερα 
έχομεν μίαν εσωτερικήν ψυχογραφίαν τής εποχής τών δημιουργών των, άμφότερα διά 
τού τρόπου των υλοποιούν τον πραγματικόν χαρακτήρα τών υφισταμένων ιστορικών 
ρευμάτων καί αποτελούν έκφρασιν μιας υποσυνειδήτου συλλήψεως τής έπερχομένης 
ιστορικής καταστροφής. Μία πρόγνωσις τοϋ ελληνικού δράματος, τό όποιον θά κατα- 
λήξη εις τήν καταστροφήν τοϋ Πελοποννησιακού πολέμου εύρίσκεται εις τά πρό
σωπα τών ήρώων καί περισσότερον εις τήν ατμόσφαιραν τής παραστάσεως. Καί εδώ 
είναι ή θέσις νά έπανέλθωμεν εις τήν μεγαλυτέραν επιτυχίαν τού άγγειογράφου, ή 
•όποια είναι ή δημιουργία ατμόσφαιρας.

Ή νέα ερμηνεία δεν έδειξεν ότι τό κύριον επίτευγμα τοϋ άγγειογράφου είναι ή 
άσύγκριτος δυνατότης του νά δημιουργήση τήν άτμόσφαιραν τήν όποιαν έπεδίωκεν, 
απλώς έκανε περισσότερον εΰκολον τήν κατανόησιν τών προϋποθέσεων της. Επιτρέ
πει άκόμη νά τεθή επί όρθοτέρας βάσεως τό πρόβλημα τών προτύπων, εκ τών όποιων 
επηρεάζεται ή παράστασις.

Ή παράστασις μας περισσότερον άπό οίανδήποτε άλλην, μαζί με μίαν σειράν 
άλλων τής αυτής περιόδου έργων, μάς δίδει καί τήν δυνατότητα νά πλησιάσωμεν καί 
τά έργα τής μεγάλης ζωγραφικής. Έρχεται νά συμπλήρωσή τάς φιλολογικός πλη
ροφορίας καί τάς άλλας ειδήσεις περί έργων καί δημιουργών τής εποχής αύτής, 
κυρίως ώς προς τάς κατακτήσεις τής τέχνης τών μέσων τού 5ου αίώνος.Ή παράστασις, 
καί αύτή καθ’ έαυτήν, έχει πραγματικόν μεγαλεΐον, τόσον εις τήν σύνθεσιν όσον 
καί εις τήν δημιουργίαν άτμοσφαίρας καί τήν διαγραφήν τού χαρακτήρος τών 
προσώπων τά όποια είκονίζονται. Ή σύνθεσις τής παραστάσεως βασίζεται εις τον 1

202 Χρυσάνδου Άβ. Χρήστου ΑΕ 1957

1 Πρβλ. τμήμα τής απέραντου περί τών γλυπτών τής ’Ολυμπίας βιβλιογραφίας παρά Eippoud, Plastik 
<HdA III, 1), σ. 119.
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άποδιδόμενον εις τον Πολύγνωτον τρόπον, δηλαδή τής καθ’ ομάδας όργανόισεως 
τών μορφών1.

Είς την παράστασιν τού κρατήρος είναι σαφής ή σύνθεσις εις τρεις βασικώς 
ομάδας, τήν τής άριστεράς πλευράς μέ τέσσαρα πρόσωπα—Όδυσσέα, Πολυδεύκην, 
Άγαμέμνονα, Άθηνάν—τήν τού κέντρου μέ πέντε—Άχιλλέα, Σαρπηδόνα, Έκτορα, 
Πάτροκλον, Ήρακλέα—καί τής άριστεράς μέ δύο—Θερσίτην καί Κάστορα. Έάν ήθέ- 
λομεν νά μεταφράσωμεν είς τήν γλώσσαν τής συγχρόνου τέχνης τήν σύνθεσιν θά έλέ- 
γομεν ότι αύτη άποτελεΐται από ένα κύκλον, πρώτη όμάς, μίαν άνεστραμμένην πυ
ραμίδα, δευτέρα, καί εν παραλληλόγραμμον ή τρίτη. Τό κέντρον μέ τάς μορφάς είς 
άνεστραμμένην πυραμίδα επιτυγχάνει κατά θαυμάσιον τρόπον νά τονίση τόσον τό 
βάρος τού κέντρου διά τήν παράστασιν όσον καί νά συνδέση τάς ομάδας τών δύο 
πλευρών μετ’ αυτής. Ό κύκλος τής πρώτης όμάδος αρχίζει μέ τήν μορφήν τού Όδυσ- 
σέως καί τελειώνει μέ τήν ιδίαν. Είναι ενδιαφέρον νά παρατηρηθή ότι ή σύνδεσις 
τών διαφόρων μορφών παρουσιάζεται ώς μία ρυθμική κίνησις άποβλέπουσα είς τό 
νά τονίση τον εσωτερικόν σύνδεσμον τών διαφόρων προσώπων.

Πρόκειται περί ρυθμικής κινήσεως ύψίστης συνθετικής άξίας, ή οποία επιτυγ
χάνει νά παρουσιάση δι’ εξωτερικών μέσων καί εσωτερικός κυμάνσεις. Είς τήν πρώ- 
την ομάδα ή κίνησις έχει ώς άφετηρίαν τήν μορφήν τού Όδυσσέως, συνεχίζεται διά τοΰ 
Πολυδεύκους, κατέρχεται μέχρι τών ποδών του καί διά τής γραμμής τού εδάφους 
άρχίζει νά άνέρχεται διά τοΰ Άγαμέμνονος. Είς τήν Άθηνάν θά εΰρη τήν συνέχειάν 
της μέ διπ?\ήν άπόληξιν, θά κλείση τον κύκλον προς τον Όδυσσέα διά τής γραμμής 
τοΰ εδάφους καί θά συνδεθή διά τοΰ δόρατος κάτω μέ τό έδαφος καί τήν νέαν ό 
τής άνεστραμμένης πυραμίδος. Έδώ νέα άφετηρία είναι ό Άχιλλεΰς καί άπό αυτόν 
διά τής άσπίδος γίνεται σύνδεσις μέ τά δόρατα τοΰ Σαρπηδόνος, διά τών οποίων θά 
κατέλθη κάτω διά νά συλληφθή άπό τον πόδα τοΰ Έκτορος. Διά τής μορφής τοΰ 
"Εκτορος άνέρχεται καί συνεχίζεται τόσον προς τον Ήρακλέα όσον καί τον Πάτρο
κλον καί έν συνεχεία προς τον Θερσίτην. Ό Κάστωρ μετά τοΰ ίππου του, άν καί άνή- 
κει είς τήν αυτήν μετά τοΰ Θερσίτου ενότητα, είναι κάπως άπομονωμένος. Τό αυτό 
ισχύει είς μικρότερον πάντως βαθμόν καί διά τον Ήρακλέα. Αυτός ό τρόπος έντά- 
ξεως τών δύο αυτών μορφών είς τήν σύνθεσιν καί τήν κίνησιν τοΰ ρυθμοΰ της δεν 
δύναται νά θεωρηθή τυχαίος. ’Ασφαλώς δεικνύει ότι αύταί αί δύο μορφαί δέν άνή- 
κουν τόσον όσον αί άλλαι είς τήν ιδέαν τοΰ χώρου τον όποιον επιδιώκει νά δώση 6 
άγγειογράφος. Τούτο δέ είναι σαφές, άφ’ ής στιγμής άναγνωρίσωμεν ότι ό Κάστωρ 
άναχωρεϊ ήδη έκ τοΰ "Αδου καί ό Ηρακλής δέν είναι παρά ώς εϊδωλον νοητός. Ή 
σύνδεσις τών διαφόρων μορφών ώς καί τών διαφόρων ομάδων μεταξύ των είναι 
άναμφιβόλως άριστουργηματική καί επιτυγχάνει νά ένισχύση τήν ιδιομορφίαν έκά- 
στης μορφής ώς καί τήν ενότητα τής όλης παραστάσεως. Τά διάφορα στοιχεία συν
τίθενται πραγματικά είς μίαν μορφικήν συμφωνίαν υψηλού περιεχομένου.

1 Ώς Πολυγνώτειος άνεγνωρίσ'θ-η ό τρόπος οΰτος Πρβλ. καί Rumpf, Malerei und Zeichnung, σ. 93 και 
συνδέσεως άπό τής εΰρέσεως τοΰ κρατήρος υπό τοΰ συναντάται είς μίαν σειράν παραστάσεων τών μέσων 
C. Robert, Annali dell’ Institute 1882, σ. 273 εξ. τοΰ 5<™ αίώνος.
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Ή άπομάκρυνσις τοΰ άγγειογράφου τής παραστάσεώς μας, από τής εις άπλάς 
ζώνας συνθέσεως τών διαφόρων προσώπων και ή εις εν οργανικόν δλον άπόδοσις, 
είναι υποδειγματική. Έκτος τής συνθέσεως και μεμονωμένων θεμάτων και άλλα χα
ρακτηριστικά τοποθετούν την παράστασιν εις δ,τι γνωρίζομεν περ'ι τής τέχνης τοΰ 
Πολυγνώτου Είναι ή προτίμησις διά την κατά τά τρία τέταρτα άπόδοσιν τοΰ προ
σκόπου εις σώματα είκονιζόμενα κατ’ ενώπιον. Μάλιστα ό άγγειογράφος επιτυγχάνει 
-νά άποδώση, και άναμφιβόλως έπιτυχώς, καί τά πέλματα τών ποδών μερικών προσοό- 
πων του, δπως τοϋ Πολυδεύκους, τοΰ Ήρακλέους καί τοΰ Κάστορος, με τά δάκτυλα 
έστραμμένα προς τον θεατήν, άποβλέπων προφανώς εις τό νά δώση την αϊσθησιν 
τοΰ βάθους. Την προσπάθειαν τοΰ καλλιτέχνου νά παρουσιάση τάς μορφάς του εις έ'ν 
είδος έκτεινομένου είς βάθος χώρου την ενισχύει δχι μόνον ή τοποθέτησις τών προ
σώπων εις διάφορα επίπεδα, αλλά καί λεπτομέρειαι, ώς ή στροφή τής κεφαλής τοΰ 
Ιππου προς τον θεατήν, ό επί ανωμαλίας τοΰ εδάφους άπεικονιζόμενος πούς τοΰ 
Άχιλλέως καί περισσότερον τοΰ Θερσίτου, ή εις τό έ'δαφος στηριζομένη χειρ τοΰ 
Σαρπηδόνος καί ή διαγώνιος άπεικόνισις τών ασπίδων Άχιλλέως καί Έκτορος. Τά 
ήμιάνοικτα στόματα τών περισσοτέρων προσώπων—έξ άπό τάς μορφάςτήςπαραστά
σεώς μας έχουν ήμιάνοικτον τό στόμα καί είς μερικά είναι ορατοί καί οί όδόντες— 
φέρουν πάλιν την σφραγίδα τοΰ Πολυγνώτου.

Ό Πλινιος (Nat. Hist. XXXV 58) παρατηρεί: Polygnotus Thasius qui primus 
mulieres tralucida veste pinxit, capita earum mitris versicoloribus operuit plurumumque 
picturae primus contulit, siquidem instituit os adaperire, dentis ostendere, voltum ab antiquo 
rigore variare καί ή πληροφορία του αυτή ευρίσκει έπιβεβαίωσιν είς τήν παράστασίν 
μας. Ακόμη περισσότερον χαρακτηριστικόν είναι είς τάς μορφάς αί βραχύνσεις καί 
ή προοπτική σμίκρυνσις τοΰ Όδυσσέως, ή πρώτη κατά τήν παρατήρησιν τοΰ Lowy 1 
«ίς τήν κλασσικήν τέχνην 1 2. Σχεδόν δλα τά στοιχεία τής παραστάσεώς μάς φέρουν 
κατ’ ανάγκην προς τον Πολύγνωτον, ακόμη καί αί άδυναμίαι της καί καί ό είς πολλά 
σημεία ακατανόητος αρχαϊσμός της3. ’Έτι έντονοότερον έχομεν τήν σύνδεσιν μέ 
τον Πολύγνωτον καί δι’ ενός χαρακτηριστικού, τό όποιον δεν λαμβάνεται σοβαρώς 
ύπ ox|nv καί τό όποιον αποτελεί πρωταρχικόν στοιχεΐον τής παραστάσεώς καί τοΰ 
δ,τι γνωρίζομεν διά τον Πολχίγνωτον. Είναι τούτο ό έσοιτερικός χαρακτήρ τής παρα- 
στάσεως, ή ψυχή, θά έλέγομεν, τής είκόνος, τό ήθος της. Έκ τοΰ Αριχτοτελους (Ποιη
τική 6, 13): αί γάρ τών νέων τών πλείστωνάήϋ'ειςαίτραγωδίαιείοίν, καίδλως ποιηταί πολλοί 
τοιονιοι, οίον καί τών γραφέων Ζεϋζις προς Πολύγνωτον πέπονΌεν δ μέν γάρ Πολύγνωτος 
άγαχλος ηθογράφος, ή δε Ζεύξιδος γραφή ούδέν έγ^ει μύλος καί (Πολιτ. VIII 5, 7): ον

νέους άλλά τά Πολυγνώτου καί εΐ τις άλλος τών γραφέων η τών άγαλματοποιών έστιν ήϋτκός 
γνωρίζομεν τί έθεωρείτο ώς κύριον στοιχεΐον τής ζωγραφικής τοΰ Πο?νυγνώτου.

1 Eowy, Polygnot, σ. 19 : «wolil das erste Bei- 3 Ό χωρισμός τών μυών τής κοιλίας είς τρία τμή-
spiel perspektivischer Verkleinerung in der klassi- ματα π.χ., ό όποιος έ'χει έγκαταλειψ'θ’ή πολύ ένωρίτερα,
scher Kunst». κατά τόν Furtvvangi,e:r, Meisterwerke, σ. 717 εξ.

2 Πρβλ. καί Schweitzbr, Vom Sinn der Perspe- άπό τοΰ 530 π.Χ., πρβλ. καί Deonna, Les Apollons
ctive, 1953. archaiques, σ. 74 έξ.
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Αί παρατηρήσεις μάλιστα τοΰ Αριςτοτελους μάς αποκαλύπτουν κατά θαυμαστόν 
τρόπον τον εσωτερικόν πυρήνα τοΰ έργου τοΰ Πολυγνώτου, τό όποιον ήτο κυρίως ή 
προσπάθεια τής άποδόσεως τοΰ ήθους. Τό αυτό χαρακτηριστικόν έχομεν ακριβώς εις 
την σύνθεσιν καί την δλην άπεικόνισιν τής παραστάσεώς μας. Τό στοιχεΐον τοΰτο 
είναι τόσον οφθαλμοφανές, ώστε δεν χρειάζεται να έπιμείνωμεν ιδιαιτέρως. Τό με- 
γαλεϊον τής είκόνος συνίσταται είς την δύναμιν τοΰ άγγειογράφου νά κάμη τα πρό
σωπά του φορείς έσωτερικοΰ ήθους. Τό 
ήθος είς την περίπτωσιν αυτήν δεν είναι 
απλώς άφηρημένη έννοια, είναι ή μορ- 
φοποίησις τοΰ χαρακτήρος τών προσώ
πων, ή έν τόπω καί χρόνω ύλοποίησίς 
του' τό μεγαλεΐον τής παραστάσεώς τοΰ 
κρατήρος τοΰ Λούβρου έγκειται είς τό 
γεγονός ότι είς έκάστην εικόνα αποδίδε
ται τόσον ύ εσωτερικός καί μόνιμος χα- 
ρακτήρ έκάστου προσώπου, όσον καί ή 
ψυχική κατάστασις, είς την οποίαν εύρί- 
σκεται έκαστον τούτων, τοΰτο δέ εξη
γείται διά τής άναγνωρίσεως τής ταυ- 
τότητος τών διαφόρων προσώπων καί 
τοΰ χώρου, είς τον όποιον ή σκηνή λαμ
βάνει χώραν. Είς τά πρόσωπα τών μορ
φών ό σταθερός εσωτερικός πυρήν τοΰ 
χαρακτήρος έκάστου ατόμου λαμβάνει 
τήν ιδιαιτέραν άπαιτουμένην διά τήν 
στιγμήν αυτήν χροιάν. Από τής έπό- 
ψεως αυτής I Ιολυγνώτεια πρότυπα καί 
.πνεύμα τής τραγωδίας εύρίσκονται είς 
τήν παράστασιν άνευ δυσκολίας, μάλιστα 
δύναται νά λεχθή ότι τό Πολυγνώτειον 
ήθος είναι ή είς χρώμα καί γραμμήν μ εταφορά τής τραγικής ποιήσεως τοΰ Αισχύλου καί 
τής λυρικής ποιήσεως τοΰ Πινδάρου 1. Ακριβώς τό ήθος τής παραστάσεώς είναι καί τό 
μεγαλύτερον έμπόδιον διά τήν σύνδεσιν τής παραστάσεώς προς πρότυπα καταγόμενα 
από τον Μίκωνα. Διότι δ,τι είναι γνωστόν διά τό έργον τοΰ Μίκωνος1 2 καί δλως ιδιαι
τέρως οί τίτλοι τών έργων του, άποδεικνύει δτι ούτος είναι δχι ζωγράφος τής στάσεως 
καί τοΰ έσωτερικοΰ ήθους τών μορφών, άλλά τής βιαίας κινήσεως καί τοΰ εξωτερι
κού πάθους. Από τής άπόψεως αυτής μία σειρά άπό αγγειογραφίας μέ παραστάσεις 
άμαζονομαχιών, κενταυρομαχιών ή άλλων συγκρούσεων έξαρτάται άπό Μικώνεια

Είκ. 20. Άμαζονομαχία επί κρατήρος τής Νεαπόλεως, 
λεγομένου κρατήρος τοΰ Ruvo.

1 Πρβλ. καί Pfuhl, Malerei und Zeichnung, Kiinstler II, σ. 46 εξ. Swindler, Ancient Painting,
<i. 636 έξ. σ. 207 εξ. Pfuhl, Malerei und Zeichnung, a. 659 εξ.

2 Πρβλ. Brunn, Geschichte der griechischen Rumpf, Malerei und Zeichnung, a. 94 έξ.
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πρότυπα1. Μίαν ιδέαν ιών Μικωνείων προτύπων μάς δίδουν παραστάσεις ώς ή τών 
κρατήρων τής Νέας Ύόρκης1 2 και τής Νεαπόλεως3 (είκ. 20), με εικόνας άμαζονο- 
μαχιών, ή τοΰ κρατήρος τής Βολωνίας 4 * με την ’Ιλίου Πέρσιν (είκ. 21) ή ακόμη ή τοΰ 
κρατήρος τής Spina (είκ. 22) με γιγαντομαχίαν °. Τά θέματα τά όποια γνωρίζόμεν 
ότι άπησχόλησαν τον Μίκωνα6 είναι όλα θέματα προΰποθέτοντα συγκρούσεις καί κίνη- 
σιντών μορφών, όμοίαν μέ τάς παραστάσεις τών άγγειογράφων αυτών. ’Αρκεί δε καί 
ή πλέον επιφανειακή σύγκρισις μεταξύ τής παραστάσεως τοΰ κρατήρος τοΰ Λούβρου 
κα'ι τών αγγειογραφιών αυτών διά να γίνη άνευ δυσκολίας φανερόν, ότι εκφράζουν

Είκ. 21. Αί δυο όψεις τοΰ κρατήρος τής Βολωνίας, άπεικονίζουσαι τήν ’Ιλίου Πέρσιν.

δύο απολύτως αντιθέτους κόσμους. Εις τάς μέν, ό κύριος σκοπός είναι ή βιαία κί- 
νησις, ή επιφανειακή σύγκρουσις, τό κινούμενον πάθος, εις τήν δέ τό συγκρατημένον 
ήθος. Εις τήν παράστασιν τοΰ κρατήρος τοΰ Λούβρου έχομεν σαφέστατα τήν σπου
δήν τών ψυχικών προβλημάτων. Ή προσπάθεια τοΰ καλλιτέχνου αποβλέπει εις τό 
νά άποδώση τον εσωτερικόν κόσμον, εις τό νά κάμη εικόνα τάς ψυχικάς ταλαντεΰ- 
σεις, νά αποκάλυψη τάς κρυφάς δονήσεις. Τούτο ένισχύεται καί διά τού τρόπου προ
βολής τής άντιθέσεως τών αισθημάτων, τής ποικιλίας τών χαρακτήρων καί τής ιδιο
μορφίας διά τής οποίας αυτά δίδονται.

1 RumPF, Malerei und Zeichnung, σ. 94.

2 Furtwangeer - Rkichhoed, πίν. 116 καί 118. 
Pfuhe, Malerei und Zeichnung, πίν. 191 είκ. 506 

καί 507.
3 ’Άλλως λεγόμενος καί κρατήρ τοΰ Ruvo. Νεάπο- 

λις άριίΚ 2421. Furtwangeer- REichhoed, πίν. 26-28 
καίΐ, σ. 126 καί 137. Pfuhl, Malerei und Zeichnung, 
είκ. 505. Webster, Der Niobidenmaler, πίν. 23.

4 Monumenti Inediti 11, πίν. 14-16. Webster,
Niobidenmaler, πίν. 6a. Τό πρωιμώτερον έργον τοΰ

ζωγράφου τών Νιοβιδών (Webster).

5 S. Aurigemma, II R. Museo di Spina in 
Ferrara, 1936, σ. 200 καί Itinerario 1957, πίν. 23. 
Webster, Niobidenmaler, πίν. 16· πρβλ. σ. 20' 
άριθ. 12. Aefieri - Arias, II Museo archeologico di- 
Ferrara, 1955 καί Aefieri - Arias, Spina, 1958,, 
πίν. 34-5.

6 Overbeck, Schriftquellen, άριθ·. 1080 - 1093,. 
Rowy, Polygnot, a. 15 ές.
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Ενδιαφέρον από τής πλευράς τής συνθέσεως τής παραστάσεως είναι τό γε
γονός, ότι, αν φαντασθώμεν την πυραμίδα την οποίαν άποτελοϋν τά πρόσωπα τής 
κεντρικής όμάδος εις την κανονικήν της θέσιν, δηλαδή μέ την εύρυτέραν της πλευ
ράν κάτω, τότε ή όλη παράστασις μάς δίδει την έντύπωσιν ενός αετώματος^ 
τοΰ οποίου κέντρον είναι ό Ηρακλής καί τοΰ οποίου αί κάτω, καθημένη καί 
έξηπλωμένη μορφή, μεταφερόμεναι εις τά δύο άκρα ολοκληρώνουν την σύνθεσιν· 
'Όσον καί άν είναι τολμηρόν, ή παράστασις τοΰ κρατήρας μας διά τής μεγαλοφυούς 
συνθέσεως άποτελεΐ αντιστροφήν τής 
συνθέσεως των αετωμάτων, διά τής μετα
φοράς τής βάσεως τής πυραμίδος προς τά 
άνω, τον τονισμόν τής όμάδος τού κέντρου 
καί τήςτοποθετήσεως των μορφών των ά
κρων των αετωμάτων εις την γωνίαν τής 
πυραμίδος. Έδώ ή πύκνωσις τοΰ κέντρου 
εχει σκοπόν ειδικόν, άλλ’ είναι σαφές ότι α
κολουθεί την σύνθεσιν των αετωμάτων 
κατά άποκλείοντα κάθε άμφισβήτησιν τρό
πον. Μάλιστα εκτός τής γενικής αυτής συν- 
δέσεως τής παραστάσεως μας μέ την σύν- 
θεσιν των αετωμάτων έχομεν καί μίαν εν
τελώς ειδικήν καί χαρακτηριστικήν σύν- 
δεσιν προς έν ευτυχώς γνωστόν αέτωμα 
αρχαίου ναοΰ. Μέ τό ανατολικόν αέτωμα 
τοΰ ναοΰ τής ’Ολυμπίας συνδέεται ή πα- 
ράστασίς μας όχι μόνον διά τής κοινής συν
θετικής αρχής,τήν οποίαν ακολουθεί, αλλά 
καί μέ τήν όργάνωσιν τών μορφών καί μέ 
τά ατομικά στοιχειά των, άκόμη καί μέ τον χαρακτήρά του. Πρόκειται περί τόσων ση
μείων επαφής τών δύο αυτών έργων, ώστε αποκλείεται νά είναι τυχαία καί άκόμη νά 
όφείλωνται μόνον εις τό πνεύμα τής περιόδου δημιουργίας των. Μερικά από τά θέματα 
τής παραστάσεως τοΰ κρατήρος εύρίσκονται εις τό αέτωμα καί άκόμη πρέπει νά παρα- 
τηρηθή ότι καί αί μορφαί τοΰ αετώματος δίδουν τήν αυτήν προσπάθειαν άποδόσεως 
τοΰ εσωτερικού ήθους τών προσώπων. Τοιουτοτρόπως τόσον από πλευράς συνθέσεως, 
όσον καί χρησιμοποιήσεως θεμάτων, άκόμη δέ καί διαγραφής τής ψυχικής καταστάσεως 
τών προσώπων άμφότερα τάέργα συναντώνται. ’Άν ζητήση κανείς νά πλησιάση περισ
σότερον τάς μορφάς τών δύο έργων εις συγκεκριμένα στοιχεία δέν θά δυνηθή νά μή ση- 
μειώση τήν σχέσιν τοΰ Ήρακλέους τής άγγειογραφίας μέ τον Δία τοΰ άετώματος (είκ. 23). 
Ή σχέσις είναι τόσον στενή ώστε νά φθάνη μέχρι μικρών λεπτομερειών, ώς ή στάσις 
τών χειρών καί ή θέσις τών πελμάτων τών ποδών, τοΰ δεξιού ποδός ευρισκομένου εις 
ευθείαν προς τον θεατήν γραμμήν, τοΰ άριστεροϋ άποκλίνοντος ελαφρώς προς τά έξω. 
Τό αυτό άποδεικνύει επίσης ή σύγκρισις τοΰ Πολυδεύκους τής άγγειογραφίας μέ τον

ΕΙκ. 22. Καλυκοειδής κρατήρ τής Spina (Ferrara) μέ 
γιγαντομαχίαν καί πομπήν τοΰ Διονύσου κάτω.
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Οίνόμαον τοϋ αετώματος (είκ. 24), όπου πάλιν έχομεν κοινά χαρακτηριστικά στοι
χεία, κυρίως θέσεις τών χειρών και στροφήν τοϋ σώματος κλπ. ’Ακόμη κα'ι ή έξηπλω- 
μένη μορφή τοϋ Σαρπηδόνος εύρίσκεται εις σχέσιν με τάς μορφάς τοϋ Κλαδέου κα'ι 
τοϋ Άλφειοϋ εις το αέτωμα, έστω κα'ι άν δεν αντιγράφει αμέσως τι συγκεκριμένον. 
Μία παραβολή τών μορφών Σαρπηδόνος καί Άλφειοϋ (είκ. 25) δεικνύει δτι θέματα»

Είκ. 23. 2ΰγκρι,σις τοϋ Διός τοϋ ανατολικού αετώματος τής ’Ολυμπίας 
πρός τόν Ήρακλέα τοϋ κρατήρος τοϋ Λοΰβρου.

ως το στήριγμα τοϋ σώματος εις τήν χεϊρα ή τον αγκώνα, εύρίσκονται εις προφανή σχέ
σιν. Πιθανώτατα καί τό θέμα τής άνασηκωμένης χειρός τοϋ Όδυσσέως δΰναται νά 
συγκριθή μέ τό άνασήκωμα τής χειρός τοϋ μάντεως εις τήν άριστεράν πλευράν τοϋ 
αετώματος. Μάλιστα μετά τάς συγκρίσεις μέ τάς μορφάς τοϋ αετώματος αποκαλύπτε
ται πόθεν αντλεί ό άγγειογράφος τήν προτίμησίν του διά τάς κατά τά τρία τέταρτα 
απεικονίσεις του. Σαφέστερον ακόμη αποκαλύπτεται ή αφετηρία του διά τήν προσπά
θειαν άποδόσεως τής έντυπώσεως τοϋ βάθους εις τόν χώρον του, τήν όποιαν διεπι- 
στώσαμεν εις τήν αγγειογραφίαν, ή κατάκτησις δηλαδή τής έννοιας τοϋ ζωγραφικού 
χώρου. Εις αυτό τόν φέρουν δχι ζωγραφικά αλλά πλαστικά πρότυπα καί έν άπό τά 
κύρια χαρακτηριστικά τής παραστάσεως τοϋ κρατήρος είναι ακριβώς αί πλαστικαί
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άρεταί του. Αυτό άποδεικνύει έκτος όλων των άλλων δτι υπάρχει μία σαφής σχέσις 
μεταξύ τού έργου τής πλαστικής κα'ι τής αγγειογραφίας. Δεν πρέπει να άποσιωπηθή 
δμως δτι καί ή σύνθεσις τού αετώματος έχει και στοιχεία κα'ι άρετάς διακοσμητικοΰ 
περιεχομένου. Και εις τάς δύο περιπτώσεις δμως είναι σαφές δτι τόσον ό πλάστης 
δσον κα'ι ό άγγειογράφος διακρίνονται διά την σταθερότητα των γραμμών των καί την

Ό Πολύγνωτος καί μία αγγειογραφία μέ έπεισόδιον έκ της 'Ομηρικής Νεκυίας 209

Είκ. 24. Πολυδεύκης καί Οίνόμαος.

δΰναμιν των περιγραμμάτων των. Παρά την επιβολήν των παραστάσεων ώς συνθέ
σεων δεν εξουδετερώνεται τό πλούσιον περιεχόμενον καί αί ίδιομορφίαι κάθε προ
σώπου καί κάθε θέματος. "Ολα τά στοιχεία των μορφών δεν χρησιμοποιούνται διά 
τήν ώραιοφάνειαν αλλά μέ τον σκοπόν τής άποδόσεως τής πλήρους άίιηθείας τών 
μορφών καί τού εσωτερικού των χαρακτήρος. Ή μελετημένη εναλλαγή γυμνών καί 
ένδεδυμένων μορφών δεν αποτελεί απλώς εξωτερικήν έπιτήδευσιν, άλλ’ έξαρτάται 
από τήν προσπάθειαν άποκαλύψεως τής ψυχολογίας κάθε προσώπου. Καί διά τό αέ
τωμα τής Όλυμπίας, ώς καί διά τήν παράστασιν τού κρατήρος, ή κεντρική μορφή, 
ό Ζεύς, θεωρείται ώς εϊδωλον, ώς μή πραγματική παρουσία εις τον χώρον εις τον 
όποιον απεικονίζεται.

27
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Ήθος είναι κα'ι το περιεχόμενον τοΰ ανατολικοί’ αετώματος τής ’Ολυμπίας ή 
τό όποιον από τής έπόψεως αυτής εύρίσκεται εις απόλυτον άντίθεσιν με το δυτικόν. 
Έξ όλων των παρατηρήσεων καθίσταται άναμφισβήτητον, ότι ή παράστασις τοΰ κρα- 
τήρος, ή οποία εις όλα της τά στοιχεία έξαρτάται από Πολυγνώτεια χαρακτηριστικά,

Εΐκ. 25. Αλφειός καί Σαρπηδών.

κα'ι τό ανατολικόν αέτωμα τοΰ ναοί τής ’Ολυμπίας εΰρίσκονται εις σαφή σχέσιν. ’Από 
τής έπόψεως αυτής είναι ενδιαφέρουσα ή πληροφορία κατά την οποίαν ό Πολύγνω
τος είργάσθη καί όος πλάστης1 2. ΙΙιθανώτατα τό γεγονός αι’ιτό εξηγεί καί την καθα- 
ρώς πλαστικήν σΰλληψιν τής συνθέσεως τής παραστάσεως τοΰ κρατήρος καί την πε
ρισσότερον πλαστικήν άπόδοσιν των μορφών. Πώς όμως θά έξηγηθή ή σχέσις τής

1 Eippold, Plastik, σ. 120. Eowy, Polygnot, σ. 19. Rumpf, Malerei und
2 Pi.inius, Nat. Hist. XXXIV 85. Brunx, Ge- Zeichnung, σ. 94. 

schiclite der griechischen Kiinstler I2, σ. 83, 276.
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παραστάσεώς μας μέ τό ανατολικόν αέτωμα τής ’Ολυμπίας καί ακόμη, εις ποίαν 
σχέσιν εΰρίσκονται άμφότερα τα έργα καί προς τον Πολύγνωτον. Τρεις μόνον περι
πτώσεις δύνανται να βοηθήσουν εις τό να έρμηνεύσωμεν την συγγένειαν των δύο 
έργων, ή όποια δεν περιορίζεται εις την σύνθεσιν ή λεπτομερειακά θέματα αλλά φθά
νει μέχρι τού εσωτερικού των περιεχομένου: 1) Κοινόν πρότυπον από τό όποιον αν
τλούν άμφότερα τά έργα. 2) Κοινός δημιουργός, εις τον όποιον οφείλονται άμφότερα 
τά έργα. 3) ’Αντιγραφή καί μεταφορά στοιχείων άπό τό έν εις τό άλλο.

Δεν άποκλείεται καί ή πιθανότης νά πρόκειται περί δύο έργων τής αύτής καλλι
τεχνικής σχολής, άλλά καί εις την περίπτωσιν αυτήν αυτό πού ενδιαφέρει είναι ποιος 
είναι ό άρχηγέτης τής σχολής. Κοινόν πρότυπον καί άν υπήρχε δι’ άμφότερα τά έργα 
δεν τό γνωρίζομεν καί επομένως δεν δυνάμεθα νά τό συζητήσωμεν. Κοινός δημιουρ
γός δεν άποκλείεται, άν δεχθώμεν ώς δημιουργόν τής παραστάσεώς τού κρατήρος 
καλλιτέχνην τού ύψους τού Πολυγνάιτου. Μία άντιγραφή τόσον στοιχείων συνθετι
κών 1 όσον καί επί μέρους θεμάτων δεν άποκλείεται άλλά δεν εξηγούνται οι σοβαροί 
άρχαϊσμοί τής άγγειογραφίας κυρίως εις τήν άπόδοσιν των κοιλιακών μερών τών γυ
μνών μορφών καί ή εις μεγαλύτερον βαθμόν άπομόνωσίς των. Εις τά δύο όμως έργα 
ή σύνθεσις είναι τόσον επιτυχής καί τόσον συνδεδεμένη μέ τό περιεχόμενον τό όποιον 
εκφράζουν αί παραστάσεις ώστε τό πρόβλημα είναι, πώς πρέπει νά έννοηθή ή σχέσις 
των. Τό γεγονός ότι, τόσον εις τήν γνώσιν τού άνθρωπίνου σώματος όσον καί εις τήν 
στάσιν τού ίππου, εις τήν ελευθερίαν όργανώσεως τών μορφών, τήν έκφρασιν τών 
προσώπων, τήν εσωτερικήν άτμόσφαιραν, ή άγγειογραφία δέν υστερεί τών μορφών τού 
άετώματος2, τό γεγονός ότι δύναται νά συγκριθή μέ αυτήν είναι διά τήν ελληνικήν 
τέχνην πρωτοφανές. ’Από τής έπόψεως αυτής ή παράστασις τού κρατήρος τού Λού
βρου είναι κάτι άπολύτως μοναδικόν. Ακόμη καί ή εις διάφορα επίπεδα τοποθέτησις 
τών μορφών, ή οποία διά πρώτην φοράν παρουσιάζεται εις τήν παράστασιν αυτήν 
καί μάλιστα εις μίαν άνυπέρβλητον σύνθεσιν, φαίνεται άπίθανος, τοσούτω μάλλον 
καθόσον παρουσιάζεται πλήρως ώλοκληρωμένη χωρίς προσπάθειαν. "Οτι άκόμη ή 
τοιαύτη σύνθεσις έξαρτάται άπό τήν μεγάλην ζωγραφικήν είναι σχεδόν αυτονόητον, 
άφού εις τήν πλαστικήν τήν έχομεν πολύ άργότερον εις τήν άσπίδα τής Φειδιακής 
Άθηνάς3. Άπό τήν πλευράν αυτήν είναι σκόπιμον νά έξετασθή άν καί μέ ποιον έκ 
τών έργων τής μεγάλης ζωγραφικής δύναται νά συνδεθή. "Οτι πρέπει αυτό νά άνήκη 
εις τον κύκλον τών έργων τού Πολυγνώτου δέν υπάρχει άμφιβολία. Έδώ θά πρέπει 
νά σημειωθή ότι έν άντιθέσει προς τήν παράστασιν τής κυρίας όψεως τού κρατήρος, 
όπου άνεγνωρίσθη έπεισόδιον τής Νεκυίας, ή παράστασις τής άλλης πλευράς τού κρα
τήρος μέ τον φόνον τών Νιοβιδών δέν άνήκει είς τον αυτόν άγγειογράφον καί δέν 
εύρίσκεται είς τό ύι^ος του. Είναι τόσον καταφανείς αί άδυναμίαι τής συνθέσεως 
έδώ, τόση ή άδεξιότης τής οργανικής συνδέσεως τών μορφών καί τόση ή άποτυχία

1 2χέσιν μεταξύ άγγειογραφίας καί άετώματος 2 Πρβλ. καί Hauser έν Furtwangi,ER-Reichhoed 
άνεγνώρισεν ήδη καί ό Hauser, FurtwAngeER - II, σ. 246.

REichhoed II, σ. 312 είκ. 104, καί εκαμε καί άπόπει- 3 C. Robert, Die Nekyia der Polygnot, σ. 42. 
ραν άναπτύξεως τής άγγειογραφίας είς άέτωμα.
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τής έκφράσεως τών αισθημάτων, ώστε νά μένη κανείς έκπληκτος. Ό Hauser, άνα- 
γνωρίζων τάς αδυναμίας τής παραστάσεως αυτής, θεωρεί ώς στοιχεϊον έξαρτήσεώς 
της άπδ μίαν μεγαλυτέραν σύνθεσιν τον αριθμόν τών τέκνων τής Νιόβης. Πώς όμως 
θά έξηγηθή ή γενική αδυναμία έκτελέσεως εις την παράστασιν αυτήν, όπου τό βέλος 
τοΰ θεοΰ δεν επιτυγχάνει τον στόχον του καί όπου τόσαι λεπτομέρειαι μάς ενοχλούν 
με την άπόδειξιν έλλείψεως πνευματικότητος. Παρά τό γεγονός ότι φαίνεται βέβαιον 
ότι αί παραστάσεις τών δύο πλευρών τοΰ κρατήρος έχουν συλληφθή ώς ένότης μέ ώρι- 
σμένον σκοπόν, ή έκτέλεσις τής όπισθίας δεν είναι δυνατόν νά συγκριθή μέ την τής

Είκ. 26. 'Η παράστασις της δευτερευούσης δψεως τοΰ κρατήρος τοΰ Λούβρου προ της άποκαταστάσεως.

κυρίας. Προχείρως παρατηρεί τις έκτος τής γενικής συνθετικής αδυναμίας καί τής 
κινήσεως τών μορφών προφανείς αδεξιότητας. Τά πρόσωπά του εδώ δεν εκφράζουν 
εις καμμίαν περίπτωσιν την θέσιν καί τον χαρακτήρα τών μορφών τάς οποίας αποδί
δουν. Ό δεξιά ευρισκόμενος καί πίπτων Νιοβίδης παρουσιάζεται σχεδόν εΰδιάθετος, 
τά πρόσωπα τών νεκρών αδελφών επίσης δεν προδίδουν τίποτε. 'Η νεκρά αδελφή 
δεν φαίνεται νά έχη πληγωθή καί όμως είκονίζεται νεκρά (είκ. 26), ίσως διότι ό 
άγγειογράφος παρέλευψε τό βέλος1. "Οταν τά πρόσωπα τών πληγωμένων καί τών 
θνησκόντων είκονίζωνται μέτοιαΰτην αδυναμίαν άποδόσεως τής έκφράσεως έν άντι- 
θέσει προς τάς τόσον χαρακτηριστικός έκφράσεις αισθημάτων τής κυρίας πλευράς,

1 Εις την έγχρωμον εικόνα τοΰ Monumenti FurTwanGLER-Reichhold, πίν. 165 και III σ. 282-85 
Inediti XI, πίν. 40 (εδώ είκ. 26) οΰτε φαίνεται τό βέ- (Buschor)’ ταΰτα έ'χουν έπιξωγραφηίΐή, χωρίς νά λη- 
λος μέ τό όποιον έπληγώθ·η ή κόρη, ούτε άπό τό πλευ- φθή νπ’ δψιν αν πράγματι ΰπήρχον άρχικώς τά στοι- 
ρόν τοΰ φεΰγοντος Νιοβίδου φαίνεται νά άναβλύζη χεϊα αυτά, 
αίμα, ώς εις τάς νέας φωτογραφίας καί σχέδια π.χ.
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δέν δύναται κανείς νά μή ερώτηση διατί. Μάλιστα κύριον χαρακτηριστικόν των 
μορφών εις την πλευράν αυτήν είναι ή απάθεια κα'ι ή κοινοτυπία δλων των εκφρά
σεων πού φαίνεται ακατανόητος, δταν άποπειραθώμεν νά τάς συγκρίνωμεν μέ τον 
τονισμόν κα'ι τής ελάχιστης ψυχικής διεγέρσεως των μορφών τής παραστάσεως τής άλ
λης πλευράς. Ή προφανής εις τήν όπισθίαν δψιν δυσαναλογία 1 μεταξύ προθέσεων 
χαί έκτελέσεως δεν εξηγείται παρά μόνον άν δεχθώμεν, δτι ή έκτέλεσις τής δευτε- 
■ρευούσης δψεως δεν είναι δυνατόν νά 
■οφείλεται εις τήν αυτήν χειρα μέ τήν 
τής κυρίας. Ή παραδοχή τής έπόψεως, 
δτι πιθανώτατα ή δυσαναλογία εις δλα 
τά στοιχεία άμφοτέρων τών παραστά
σεων προέρχεται άπό τήν αντιγραφήν 
•δύο διαφόρου αξίας προτύπων, δέν είναι, 
δι’ εμέ τούλάχιστον, διαφωτιστική ή 
ικανοποιητική. “Αλλωστε δέν γνωρί- 
ζομεν ούτε άπό τού κύκλου τού Πο
λυγνώτου ούτε τού Μίκωνος έ'ργα μέ 
άνάλογον θέμα. Ούσιαστικώς τό πρό
βλημα τής σχέσεως τών παραστάσεων 
τών δύο πλευρών τού κρατήρος τού Λού
βρου τό παρουσιάζει καί έν άλλο έξαιρε- 
τικώς ενδιαφέρον σημεΐον, τό όποιον δχι 
μόνον τονίζει τήν διαφοράν τών δύο 
παραστάσεων άλλα καί εμφανίζεται ώς 
•εν είδος υπογραφής τής παραστάσεως 
τών Νιοβιδών. Πρόκειται περί μιας χα
ρακτηριστικής διαφοράς εις τήν διαίρε- 
σιν τής κοιλίας, ή οποία παρατηρεΐται 
μεταξύ γυμνών ανδρικών σωμάτων τής 
παραστάσεως τής κυρίας δψεως καί τού σώματος τού ’Απόλλωνος (είκ. 27) τής παρα
στάσεως τής οπίσθιας πλευράς τού κρατήρος. ”Αν συγκρίνωμεν τον Ήρακλέα ή τον 
ΓΙολυδεύκην μέ τον ’Απόλλωνα παρατηροΰμεν αμέσως τον διάφορον χωρισμόν τής 
χοιλιακής χώρας τών δύο μορφών καί εις τήν περίπτωσιν τού ’Απόλλωνος δέν εχομεν 
τριμερή αλλά διμερή διαίρεσιν καί άπό τής έπόψεως αυτής άπομάκρυνσιν άπό τού 
•άρχαϊσμοϋ τής τριμερούς διαιρέσεως2. Ή δυνατότης, τό χαρακτηριστικόν αύτό νά 
οφείλεται εις σύγχρονον διόρθωσιν τής παραστάσεως3, δέν φαίνεται πιθανή άπό τής 
στιγμής, κατά τήν οποίαν τήν διαίρεσιν αυτήν τήν εύρίσκομεν καί εις μίαν σειράν 
άλλων παραστάσεων τής αυτής περιόδου, καί ιδίως παραστάσεις άποδιδομένας εις 
τον αυτόν άγγειογράφον.

ΕΙκ. 27. Ό ‘Απόλλων τής δευτερευούσης όψεως.

1 LOwy, Polygnot, σ. 20.
2 Πρβλ. ανωτέρω σ. 204 σημ. 3.

3 Μ. Heinemann, Landschaftliehe Elemente in 

der gr. Kunst bis Polygnot, 1910, a. 100.
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Καί εις τον άγγειογράφον αυτόν μόνον, τον καλούμενον «ζωγράφον των Νιο- 
βιδών», δυσκόλως δύνανται νά αποδοθούν άμφότεραι αί παραστάσεις τοϋ κρατή- 
ρος τοΰ Λοΰβρου.

Ενδιαφέρον είναι νά παρατηρηθή ότι ή συγκρότησις τής όμάδος των εις αυτόν 
αποδιδόμενων αγγείων 1 έλάχιστα έξαρτάται από την κυρίαν παράστασιν τοΰ κρατήρος 
τοΰ Λοΰβρου. Ό Beazley2 παρατηρεί ότι τό αριστούργημα τοΰ ζωγράφου τών Νιο- 
βιδών είναι ό κρατήρ τοΰ Λοΰβρου, την παράστασιν τής κυρίας όψεως τοΰ οποίου

χαρακτηρίζει μάλλον αδίκως «ψυ- 
χράν, μεγαλοπρεπή, τίποτε περισ
σότερον» άλλα φαίνεται ότι έλάχι
στα τοΰ έχρησίμευσεν ως αφετηρία 
ή παράστασις τής κυρίας όψεως. 
"Οσα τοΰλάχιστόν τών άποδιδομέ- 
νων εις τον ζωγράφον τών Νιοβι- 
δών έργα ήδυνήθην νά εξετάσω έκ 
τοΰ πλησίον ή έκ φωτογραφιών μοΰ 
ένίσχυσαν την έντΰπωσιν αυτήν. 
’Ακόμη καί όλαι σχεδόν αί συγκρί
σεις τής ειδικής μονογραφίας τοϋ 
Webster3 γίνονται με βάσιν την 
όπισθίαν καί όχι την κυρίαν πλευ
ράν. Αί παραστάσεις μέ γυμνά αν
δρικά σώματα δίδουν διμερή διαί- 
ρεσιν τής κοιλιακής χώρας ώς ή 
παράστασις τοΰ Θησέως εις το 
όστρακον τοΰ Βερολίνου (εικ. 28) 
καί τοΰ Ήρακλέους εις την οίνο- 
χόην τής Φερράρας (είκ. 29)4. Νά 

θεώρηση τό γεγονός αύτό ώς όφειλόμενον μόνον εις τον διάφορον χρόνον έκτελέσεως 
τής παραστάσεως καί νά ΰπολογίση αρκετήν χρονικήν άπόστασιν μεταξύ διαφόρων 
παραστάσεων είναι νοητόν' πώς όμως θά έρμηνευθοΰν αί διαφοραί εις τάς δΰο πλευ
ράς τοΰ κρατήρος τοΰ Λοΰβρου; Ή δικαιολογία ότι οφείλονται εις άμελεστέραν έκ- 
τέλεσιν λόγω κοποισεως τοΰ καλλιτέχνου ή λόγω αδιαφορίας του διά τήν δευτερεΰου- 
σαν θέσιν δεν είναι ικανοποιητική. Είναι τόσον ουσιαστικοί αί διαφοραί τών δύο 
πλευρών τόσον εις τήν σΰνθεσιν όσον καί τάς άλλας λεπτομέρειας, ώστε επιβάλλεται 
νά δεχθώμεν ώς άναγκαΐον συμπέρασμα δΰο δημιουργούς εις τάς δΰο παραστάσεις

ΕΙκ. 28. Ό 'Απόλλων τοϋ οστράκου τοϋ Βερολίνου, 
εργον τοϋ ζωγράφου τών Νιοβιδών.

1 Beazley, Attic Red-figured Vase Painters, 

1942, σ. 418 έξ. καί 960. Webster, Der Niobiden- 

maler (Beazley-Jacobstahl 8)' πρβλ. καί βιβλιογρα
φίαν παρά Rumpf, Malerei und Zeichnung, a. 93 

σημ. 2. Ό Beazley εκτός τών 80 εις αυτόν αποδιδό
μενων ευρίσκει καί 30 άλλα άκολου'θ'οΰντα τήν τεχνο

τροπίαν του. Πρβλ. καί Alfieri - Arias, Spina, σ. 39.
2 Beazley, Attic Red-figured Vases in American 

Museums, 1918, σ. 146.
3 Webster, Der Niobidenmaler, 1936.

4 Webster, ε.ά. πίν. 22d καί 24b,
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τοΰ κρατήρος τοϋ Λούβρου. Είναι γεγονός δτι διαφοραί έκτελέσεως μεταξύ των δύο 
όψεων διαφόρων αρχαίων αγγείων δεν είναι σπάνιαι, αλλά ποτέ δεν είναι τόσον 
ούσιαστικώς αντίθετοι. Ή παραδοχή τοΰ συμπεράσματος, δτι έ'χομεν δύο άγγειογρά- 
φους, δχι απλώς έξάρτησιν από δύο άνίσου ποιότητος πρότυπα—διότι αυτή δεν εξηγεί 
την τόσον φανεράν άντίθεσιν των δύο παραστάσεων—μάς επιτρέπει νά προχωρήσω- 
μεν. Ή άρνησις τής παραδοχής τής απλής έξαρτήσεως από δύο διάφορα πρότυπα έχει 
ώς προϋπόθεσιν την άναγνώρισιν τής ίκανότητος τοΰ άγγειογράφου τής κυρίας δψεως. 
Είς καλλιτέχνης, ό όποιος οργανώνει κατά τόσον άξιοθαύμαστον τρόπον μίαν σύνθε- 
•σιν, διότι αποκλείεται νά την έχη δεχθή ώς την δίδει, θά ήδύνατο νά έπιτύχη περισσό
τερον καί είς την άλλην. ’Ακόμη καί άν άντέγραφεν ώρισμένα πρότυπα διαφόρου αξίας

Είκ. 29. Ό 'Ηρακλής από οίνοχόην τής Φερράρας, έ'ργον τοΰ ζωγράορου τών Νιοβιδών.

θά ήδύνατο νά ύπερβή ώρισμένας αδυναμίας τής μιας καί νά ένοποιήση τό ΰφος άμφο- 
τέρων, πράγμα τό όποιον δεν γίνεται. Έκ των δύο άγγειογράφων, οί όποιοι όφείλο- 
μεν νά δεχθώμεν δτι είργάσθησαν είς τό άγγεΐον γνωρίζομεν τον τής αδυνάτου πα- 
ραστάσεως. Είναι ό λεγόμενος ζωγράφος των Νιοβιδών, ό όποιος ορθότατα έλαβε τό 
όνομα από την παράστασιν τής δευτερευούσης όψεως τοΰ κρατήρος τοΰ Λούβρου, 
χωρίς ακόμη νά έχη άναγνωρισθή δτι δεν ανήκει είς αυτόν καί ή κυρία παράστασις. 
Έν τυχαΐον γεγονός, ή αδυναμία δηλαδή ερμηνείας τής κυρίας δψεως, έγινεν αιτία 
μιάς ορθής ονοματοθεσίας. ”Αν δμως είς τον ζωγράφον τών Νιοβιδών άνήκη ή ερ
γασία τής δευτερευούσης ονβεως τοΰ κρατήρος καί ό ζωγράφος τών Νιοβιδών δεν 
ήτο τυχαίος άγγειογράφος, τότε ποιος έζωγράφησε τήν κυρίαν όψιν μέ τήν Νέκυιαν; 
Ή παράστασις τής πλευράς αυτής τοΰ κρατήρος παρά τον αρχαϊσμόν καί τήν χρησι- 
μοποίησιν αντιφατικών στοιχείων, εύρίσκεται χρονολογικώς πλησίον τών αετωμάτων 
τής ’Ολυμπίας. Ή σχέσις του μέ τό ανατολικόν αέτωμα μάς απαλλάσσει τής ανάγκης 
νά προχωρήσωμεν καί ακόμη ή σχέσις του προς μίαν σειράν άλλων άγγειογραφιών 
ενισχύει τήν χρονολόγησιν αυτήν. Θά πρέπει επομένως νά έχη ζωγραφηθή είς τήν
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περίοδον μεταξύ τού 475-460. Ή άνάμειξις άρχαϊστικών μέ νεωτεριστικά χαρακτη
ριστικά, ώς ή’διαίρεσις τής κοιλιακής χώρας καί ή ακινησία των μορφών έν άντιθέσει 
προς την έκφρασιν των προσώπων, ή κατά τά τρία τέταρτα άπόδοσις των κεψαλών 
έν σχέσει προς τδ κατ’ ενώπιον τών σωμάτων, έκτος τού γεγονότος ότι είναι ενδει
κτική διά -την μεταβατικήν ταύτην περίοδον, προσδίδει ίσως κάτι περισσότερον. 
"Οσον μελετά τις τάς λεπτομέρειας έν σχέσει προς τό σΰνολον, όσον παρατηρεί τά. 
διάφορα στοιχεία τών μορφών καί αφού αναγνωρίζει έκ τών κοσμημάτων ότι ή 
παράστασις ανήκει εις αττικόν έργαστήριον, έχει τήν έντύπωσιν ότι ό άγγειογράφος 
δεν ήτο "Αθηναίος. Φαίνεται ώς ξένος, ό όποιος, μόλις έχει φθάσει εις ’Αθήνας,, 
εργάζεται εις αττικόν έργαστήριον αλλά δεν έχει απαλλαγή ακόμη τών κληρονομιών,, 
τάς οποίας μεταφέρει έκ τής πατρίδος του. Τό πράγμα τούτο δεν φαίνεται περίερ
γον καί θά ΰπήρχον δεκάδες άγγειογράφων, οί όποιοι είργάζοντο τήν περίοδον 
αυτήν εις αθηναϊκά έργαστήρια, εκατοντάδες καλλιτεχνών, οί όποιοι έσπευδον εις 
τήν καλλιτεχνικήν αυτήν μητρόπολιν ακριβώς τήν έποχήν αυτήν έξ όλης τής Ελλάδος,, 
όπου ήδΰναντο νά εύρουν τήν δυνατότητα όλοκληρώσεως τών έμπνεύσεών των. Τούτο 
είναι βέβαιον, άλλ’ έπίσης βέβαιον είναι, ότι δημιουργοί όλιγώτεροι τών δακτύλων τής 
μιας χειρός θά ήσαν ικανοί νά έπιτύχουν μίαν τοιαύτην σύνθεσιν, μίαν τοιαύτης 
ποιότητος έργασίαν, ώς ή παράστασις τής κυρίας όψεως τού κρατήρός μας. Όρθότε- 
ρον θά ήτο νά λεχθή άπ’ αρχής ότι προς ένα μόνον έκ τών καλλιτεχνών αυτών θά 
ήτο δυνατόν άβιάστως νά συνδεθή ή παράστασις μας, προς τον μέγαν Πολύγνωτον. 
"Οσον καί αν είναι τολμηρόν θά πρέπη νά διερωτηθώμεν μήπως ό άγγειογράφος τής 
κυρίας ό'ψεως τού κρατήρός τού Λούβρου δεν έμπνέεται ή δεν αντιγράφει απλώς άπό- 
Πολυγνωτείων προτύπων άλλ’ είναι αυτός ό Πολύγνωτος. Γνωρίζω πόσον τολμηρά

216 Χρυσάνδου Άβ. Χρήοτβυ ΑΕ 19δΤ

ενισχύουν καί, έν πάση περιπτώσει, αξίζει νά συζητηθή. Τούτο έπιβάλλεται έκ τού· 
γεγονότος, ότι μόνον αύτη δίδει ουσιαστικήν άπάντησιν εις όλα τά ερωτήματα, 
λύει όλα τά προβλήματα, τά όποια θέτει ή παράστασις τού κρατήρός τού Λούβρου. 
Ή δυσκολία τής παραδοχής ενός άγγειογράφου άντιγράφοντος απλώς παράστασιν 1} 
έπεισόδιον είκόνος τού Πολυγνώτου προέρχεται έξ αυτής τής τόσον μεγαλειώδους 
συνθέσεως, ένθα αναμειγνύονται άρχαϊστικά καί νεωτεριστικά στοιχεία καί συνδυά
ζονται αττικά καί μή αττικά χαρακτηριστικά. Ή σύνθεσις τής παραστάσεως είναι 
τόσον επιτυχής, ώστε όφείλομεν νά δεχθώμεν ότι ασφαλώς έχει έπινοηθή δι’ αυτόν 
τον χώρον, τον στενόν χώρον μιάς πλευράς αγγείου, καί αυτήν τήν στιγμήν. ’Ακόμη 
καί ό τρόπος μέ τον όποιον χρησιμοποιείται ό άνωθεν τών λαβών χώρος ενισχύει 
τήν έντύπωσιν αυτήν. Μία μεταφορά τών μορφών έξ ενός άλλου [συνόλου διά τον 
χώρον τούτον θά κατέληγεν εις αποτελέσματα ανάλογα μέ τά τής παραστάσεως τού 
φόνου τών Νιοβιδών. Ή άνάμειξις στοιχείων συγκρουομένων χρονικώς δύναται νά 
έξηγηθή μέ τήν ύπόθεσιν άγγειογράφου προερχομένου έκ μικρού καλλιτεχνικού κέν
τρου, όπου δικαιολογείται μία τοιαύτη καθυστέρησις καί ή προσπάθειά του νά 
προσαρμοσθή προς τάς νέας τάσεις καί νά πρωτοπορήση. Ό συνδυασμός χαρακτη
ριστικών μή άττικών μέ άττικά έχει τον αυτόν λόγον, όμού μετά τής δυσκολίας τού
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καλλιτέχνου νά εγκατάλειψη αμέσως τον παλαιόν εαυτόν του. "Ολα αυτά εύρίσκουσι 
μίαν έξήγησιν συνδεόμενα μέ όσα γνωρίζομεν περί τοϋ Πολυγνώτου. ’Ακόμη καί ή 
εποχή κατά την οποίαν πρέπει νά θεωρηθή ότι εύρίσκεται εις ’Αθήνας, ή εποχή των 
πρώτων του βημάτων εις τον καλλιτεχνικόν ουρανόν τής ’Αττικής, συμπίπτει μέ τήν 
εποχήν τής παραστάσεως τοΰ κρατήρός μας1. Ή σύνδεσις μιας αγγειογραφίας προς 
εν μέγα όνομα ώς τό τοϋ Πολυγνώτου γνωρίζω ότι παρουσιάζει καί δυσκολίας, είναι 
όμως ό μόνος δρόμος, ό οποίος δΰναται νά μάς έξηγήση τήν μοναδικότητα1 2 τής πα
ραστάσεως αυτής καί νά μάς βοηθήση εις τήν λϋσιν των προβλημάτων όσα προκύ
πτουν εξ αυτής. ’Ακόμη καί ή περίπτωσις τής σχέσεως τής παραστάσεως μέ τό ανα
τολικόν αέτωμα τής Ό?πιμπίας μακράν άπό τοϋ νά άντιτίθεται ενισχύει τήν ύπόθε- 
σιν αυτήν. Δέν θέλω εν ούδεμιά περιπτώσει νά παραγνωρίσω ή υποτιμήσω τάς δυσκο
λίας, αί όποΐαι οφείλουν νά άντιμετωπισθοΰν διά τής ύποθέσεως, άλλ’ είναι ανάγκη 
νά εύρεθή τρόπος ώστε νά άρθή τό αδιέξοδον εις τό όποιον εύρίσκεται σήμερον ή 
έρευνα ώς προς τά προβλήματα τής παραστάσεως τοϋ κρατήρός τοϋ Λούβρου καί 
τής ειδικής θέσεώς του, ώς αφετηρίας μιας νέας εποχής εις τήν έξέλιξιν τής αγγειο
γραφίας. Καί προχείρως άκόμη θά παρατηρήση κανείς ότι εις τήν παράστασιν τού 
αγγείου δέν έχομεν τά τόσον συνήθη εις τάς τοιχογραφίας τοϋ Πολυγνώτου ή καλύ
τερον εις τάς εικόνας του 3 ονόματα των προσώπων. Μάλιστα τό γεγονός αυτό τής 
παραλείψεως των ονομάτων οδηγεί τον Pfuhl4 εις τήν παρατήρησιν, ότι ή παρά- 
στασις τοϋ κρατήρός μας παρουσιάζεται περισσότερον έξειλιγμένη καί αυτού τού 
Πολυγνώτου. Τούτο όμως εξηγείται άπό τήν πεποίθησιν τοϋ καλλιτέχνου, ότι αί μορ- 
φαί λόγω τής συνθέσεώς των καί τής μεταφοράς των άπό τοϋ έπους ήτο εϋκολον νά 
άναγνωρισθοϋν. Καί έκ μιάς άλλης πλευράς ένισχύεται ή ύπόθεσις ότι έχομεν εις τήν 
αγγειογραφίαν τού κρατήρός τον ίδιον τον Πολύγνωτον. Τούτο είναι ή έμμεσος μαρ
τυρία, ή οποία εξάγεται άπό τήν ϋπαρξιν μιάς σειράς αγγειογραφιών μέ τό όνομα τοϋ 
Πολυγνώτου5, αί όποΐαι ασφαλώς δέν ανήκουν εις τον μέγαν Πολύγνωτον. Διακρίνον- 
ται δε σαφώς τέσσαρες6 διαφορετικοί άγγειογράφοι ύπογράφοντες μέ τό όνομα αυτό

1 Κατά τόν Robert, Marathonschlacht, σ. 69 ή 
δραστηριότης τοΰ Πολυγνώτου κανονίζεται ώς έξης: 
Περί τό 478 ή εργασία του εις τόν ναόν της Άθηνάς 
Άρείας εις Πλαταιάς, περί τό 474 εις τό Θησεΐον καί 
ίσως εις τό Άνάκειον εις ’Αθήνας, περί τό 460 εις τήν 
Ποικίλην Στοάν, μετά τό 458 καί προ τοΰ 447 εις τήν 
Λέσχην των Δελφών. Ό MilchhoffER, Jdl 9, 1894, 
σ. 75 έξ., διαπιστώνει έπίδρασιν τοΰ Πολυγνώτου εις 
τήν αττικήν αγγειογραφίαν άπό τοΰ 470-460, αυτό δέ 
δέχεται ως ορθόν καί ό Robert. Πρβλ. καί Brunn, 

Geschichte der Griechischen Kiinstler II2, σ. 11-32. 
Rumpf, MuZ, σ. 92 καί FurtwAngler, Sammlung 
Sabouroff Vaseneinl., σ. 5.

2 Περί τής μοναδικότητος τής παραστάσεως πβλ., έκτος
τοΰ ένθουσιασμοΰ τοΰ Hauser έν FurtwAnGEER -
Reichhold, Griechische Vasenmalerei II, 244 έξ.,
Lowy, Polygnot, σ. 16 έξ. Μ. Heinemann, Latid-
schaftliche Elemente in der griechischen Kunst

bis Polygnot, σ. 99 έξ. Pfuhl, Malerei und Zeich- 
nung II, a. 528.

3 To θέμα τοΰ αν τά έργα τοΰ Πολυγνώτου ήσαν 
πίνακες ή τοιχογραψίαι δέν δέχεται μίαν ένιαίαν άπάν- 
τησιν δι’ δλας τάς περιπτώσεις. Πρβλ. καί Brunn, 

Gesch. Gr. Kiinstler, σ. 12, Rumpf, Malerei und 
Zeichnung, a. 32. Ή συζήτησις έπί τοΰ θέματος αΰ- 
τοΰ πρέπει νά συνεχισθή.

4 Pfuhl, Malerei und Zeichnung II, 524 έξ.

5 Πρβλ. Lippold, Antike Gemaldekopien, σ. 11 έξ. 
JonkeEs, The Kimonian Dekadrachms, 132 έξ. 
Beazi.ey, Attische Vasenmalers des rotfigurigen 
Stils, σ. 391 καί Attic Red - figured Vases Painters, 
σ. 677. Pfuhl, Malerei und Zeichnung, II, σ. 542-543 
σ. 106. έ. Rumpf, Malerei und Zeichnung, σ. 106 έξ. 

Alfieri - Arias, Spina, σ. 43.

6 Rumpf, Malerei und Zeichnung, σ. 102.
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«Πολύγνωτος έγραψεν» καί είναι ενδιαφέρον δτι ό εις έξ αύτών, ό όποιος εύρίσκεται 
ύπό την επήρειαν τού ζωγράφου των Νιοβιδών *, είναι πιθανώτατα μαθητής του καί 
ακολουθεί μερικά από τά χαρακτηριστικά του. Περισσότερον ίσως ενδιαφέρον έχει 
τό γεγονός ότι οί τέσσαρες άγγειογράφοι, οί όποιοι υπογράφουν με τό όνομα Πο
λύγνωτος, ανήκουν εις την περίοδον 460-420, είναι δηλαδή σχεδόν σύγχρονοι τού

μεγάλου Πολυγνώτου. ’Από 
? τής έπόψεως αυτής καί όταν 

ληφθή ύπ’ όψιν ότι καί τεχνο
τροπ ικώς εύρίσκονται πλη
σίον των όσων γνωρίζομεν 
περί τού Θασίου, προκύπτουν 
ενδιαφέροντα συμπεράσματα. 
Μερικά των έργων των τεσ
σάρων αύτών ΙΙολυγνώτων 
είναι τόσον σαφείς προσπά- 
θειαι παρακολουθήσεως των 
κατακτήσεων τού Θασίου 
Πολυγνώτου, ώστε δεν είναι 
δυνατόν τούτο νά θεωρηθή 

, τυχαϊον.
Ό σημαντικώτερος τού

των ό όποιος, ώς έλέχθη, θεω- 
ρεΐται ώς μαθητής τού ζω
γράφου των Νιοβιδών, δη
λαδή καί τής παραστάσεώς 
μας, μιμείται ακόμη καί τήν 
σύνθεσιν καί τήν προσπά
θειαν άποδόσεως τής έκφρά-

ΕΙκ. 30. Γιγαντομαχία επί καλυκοειδούς κρατήρος τής Φερράρας , c , „ „
ενός άγγειογράφου τοϋ Πολυγνώτου. σεως, την Οποίαν εχεί η πα-

ράστασις τοϋ Λούβρου.
Εις τον καλυκοειδή κρατήρα τής Ferrara1 2 με παράστασιν γιγαντομαχίας 

(είκ. 30) διακρίνονται καί ήμιάνοικτα στόματα διά τήν άπόδοσιν τής έκφράσεως κατά 
σαφή μίμησιν όμοιων στοιχείων εκ τής παραστάσεώς τοϋ κρατήρος τοϋ Λούβρου. Ό 
«γγειογράφος ούτος, ό όποιος εύρίσκεται πλησίον τοϋ λεγομένου ζωγράφου τού Άχιλ- 
λέως3 εργάζεται ακόμη εις θέματα ανάλογα προς τά τού ζωγράφου των Νιοβιδών, 
-αλλά τό όνομα Πολύγνωτος τό χρησιμοποιούν καί ό λεγόμενος ζωγράφος Lewis, τοϋ 
•οποίου δύο αγγεία φέρουν τήν ύπογραφήν Πολύγνωτος4, ώς καί ό λεγόμενος ζωγράφος

1 Rumpf, ε.ά. σ. 107.

2 Aefieri - Arias, Spina, πίν. 69 καί σ. 49 εξ.
-πρβλ. καί Ρ. Ε. Arias, Arte Antica e Moderna I,
1958, σ. 3 -10.

3 Rdmpf, Malerei, a. 105.

4 H. R. W. Smith, Der Lewis-Maler (BeazeEy - 

Jacobstahi, 13). Βεαζι,Ευ, Attic Red-figured Painters, 
σ. 516 έξ. Rdmpf, Malerei, σ. 102 καί 104.
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τής Ναυσικάς ή ό όποιος επίσης χρησιμοποιεί τό όνομα τοϋ Πολυγνώτου ώς υπογρα
φήν. Τοϋτο άποδεικνΰει ότι ή χρησιμοποίησις του ονόματος δεν είναι δυνατόν νά 
έχη σχέσιν μέ τον μεγάλον Πολύγνωτον, αλλά καί ότι δεν είναι πιθανόν νά υπάρ
χουν την ιδίαν περίπου περίοδον τέσσαρες άγγειογράψοι μέ τό αυτό όνομα εις την 
"Αττικήν. Τό όνομα άλλωστε Πολύγνωτος δέν είναι καθόλου σύνηθες εις την "Αττι
κήν καί επομένως ή χρησιμοποίησις τοΰ ονόματος άποδεικνΰει δύο πράγματα. Την 
πιθανότητα αί παραστάσεις των αγγείων αυτών, τά όποια φέρουν την υπογραφήν 
Πολύγνωτος καί ανήκουν εις διαφόρους άγγειογράφους, νά ανήκουν εις μαθητάς τοϋ 
Πολυγνώτου καί τό όνομά του νά είναι απλώς τό όνομα τοϋ εργαστηρίου. Ή ακόμη 
την χρησιμοποίησιν τοΰ ονόματος τοϋ μεγάλου Θασίου υπό διαφόρων άγγειογράφων 
διά καθαρώς εμπορικούς λόγους καί εις παραστάσεις αγγείων προοριζομένων προς 
εξαγωγήν. Τό όνομα τοϋ μεγάλου Πο?>υγνώτου ήτο τόσον γνωστόν κυρίως έκ τών 
μεγάλων του έργων εις τά διάφορα ιερά, ώστε ασφαλώς θά άπετέλει έγγύησιν τής 
καλής τοποθετήσεως τών προϊόντων, τά όποια έφερον τό όνομά του. Δέν υπάρχει 
άλλη άπλουστέρα έξήγησις τής προτιμήσεως τοϋ ονόματος αύτοϋ υπό διαφόρων τε
χνιτών τής εποχής, εις την οποίαν πιθανώτατα έζη καί ό "ίδιος. Έκτος τούτου πιθα
νόν είναι άκόμη ότι εις τό όνομα Πολύγνωτος θά έφερε τούς άγγειογράφους καί 
ή άπόδοσις Πολυγνωτείων θεμάτων ή τρόπων, νά ήτο δηλαδή ή υπογραφή στοιχεΐον 
τοϋ ότι ή παράστασις άντεγράφη ή κατάγεται άπό προτύπων Πολυγνωτείων, νά 
έθεωρούντο αί άγγειογραφίαι ώς είδος άναπαραστάσεων διά τό ευρύ κοινόν. Ταϋτα 
όμως πάντα δίδουν καί τήν ένδειξιν ότι ή χρησιμοποίησις τοϋ ονόματος τού Πολυ
γνώτου υπό συγχρόνων του άγγειογράφων δέν θά ήτο δυνατή άν δέν ύπήρχον καί 
τοϋ ίδιου τού μεγάλου Θασίου άγγειογραφίαι. Τήν ύπόθεσιν αυτήν, ή οποία δυνατόν 
νά φαίνεται τολμηρά, τήν επιβάλλουν αυτά τά πράγματα. "Ακόμη καί άν δέν δε- 
χθώμεν, ότι ή άγγειογραφία τού κρατήρος τοΰ Λούβρου μέ τό έπεισόδιον τής Νεκυίας 
ανήκει εις τον Πολύγνωτον, καί πάλιν εΐμεθα υποχρεωμένοι καί έκ τής υπό άλλων 
χρησιμοποιήσεως τοϋ ονόματος του νά δεχθώμεν ότι έζωγράφησε καί άγγεΐα. Τό 
γεγονός μάλιστα ότι ή δευτέρα πλευρά τοϋ κρατήρος άνήκει εις άλλον άγγειογράφον, 
τον ζωγράφον τών Νιοβιδών, ενώ ή κυρία, κατά τήν όρθοτάτην παρατήρησιν τοϋ 
Buschor1 2, εξέρχεται τών ορίων του, μάς ενθυμίζει άκόμη μίαν εϊδησιν τών άρχαίων 
πηγών περί τοϋ Πολυγνώτου, ότι δηλαδή οϋτος είργάζετο πάντοτε, μετά βοηθών εις 
τά μεγάλα του έργα, γνωρίζομεν μάλιστα ότι εις τάς εικόνας τοϋ ναού τής "Αθήνας 
"Αρείας εις Πλαταιάς [βοηθός του ήτο ό Όνασίας (Παυς. IX 4, 1 καί IX 5, ΙΟ)3, 
εις τό "Ανάκειον τών "Αθηνών είργάσθη μέ τον Μίκωνα, εις τήν Ποικίίιην Στοάν 
μέ τον Πάναινον4. Μήπως χαρακτηριστικόν τοϋ γεγονότος αυτού έχομεν καί εις τήν 
άναγνώρισιν ενός δευτέρου άγγειογράφου εις τον κρατήρα τοϋ Λούβρου, ό όποιος 
έζωγράφησε τον φόνον τών Νιοβιδών, εις τήν δευτερεύουσαν όψιν καί έδώ έχομεν

1 Βεαζεευ, Attische Vasenmaler des rotfigurigen Griechische Vasenmalerei III, a. 197.
Stils, σ. 252 καί 475. Βεαζεευ, Attic Red-figured 3 Overbeck, Die antiken Schriftquellen, 1959, 
Painters, σ. 384 καί 959. Rumpf, Malerei, σ. 102 Brunn, Gesch. Gr. Kfinstler II, σ. 18.

2 Boschor παρά FurtwangeER - Reichhoed, 4 Bronn, έ.ά. σ. 14 έξ. 16. Rumpf, Malerei, σ. 92.
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ένα των βοηθών του ή μαθητήν, εις τον όποιον έγκατελείφθη ή έκτέλεσις τής εργα
σίας τής πλευράς αυτής, ό όποιος μάλιστα ήτο νεώτερος καί Αθηναίος, άλλ’ αση
μότερος τοϋ Πολυγνώτου; "Οτι ήτο νεώτερος άποδεικνύεται από την έγκατάλειψιν 
τής ακινησίας καί των άρχαϊστικών στοιχείων, όπως τοϋ χωρισμού τής κοιλίας.

Ό άγγειογράφος τής δευτερευοϋσης πλευράς τοϋ κρατήρος τοϋ Λούβρου μιμείται 
καί εις την παράστασιν τοϋ φόνου των Νιοβιδών καί εις τάς άλλας του παραστάσεις 
τον μέγαν του διδάσκαλον. Έδώ χρησιμοποιεί τάς λεπτάς γραμμάς διά την δήλωσιν 
τοϋ χώρου, τά διάφορα επίπεδα τοποθετήσεως των μορφών, ακόμη καί θέματα Πο- 
λυγνώτεια, ώς καλός μαθητής του, αλλά δεν έχει την πνοήν τοϋ διδασκάλου του. Δεν 
επιτυγχάνει νά πλησιάση τό μεγαλεΐον τών συνθέσεών του ούτε καν τής αγγειογρα
φίας του, ούτε έχει την δύναμιν τής ψυχογραφήσεως τών προσώπων του. Ένφ έκα
στον έργον τού Πολυγνώτου, ακόμη καί εις την άγγειογραφίαν την οποίαν τοϋ άπο- 
δίδομεν, όπως καί εις τά έργα τής μεγάλης ζωγραφικής, είναι πάντοτε καί μία 
επιτυχία, δεν δύναται νά λεχθή τό αυτό καί διά τον μαθητήν του. Ό Πολύγνωτος 
επιχειρεί, εις την προσπάθειαν ύπερβάσεως τοϋ άρχαϊσμοϋ από τού όποιου κατάγε
ται, νά θέση εις την θέσιν τού γενικού, τοϋ διαρκούς, δπερ κατά τινα τρόπον είναι 
καί άφηρημένον, τό άτομικόν, τό περιωρισμένον, τό τυχαΐον. Συνδυάζει τον ηρωι
κόν-ηθικόν χαρακτήρα προς τον άτομικόν-προσωπικόν, εις την θέσιν τοϋ ιδεατού 
κενού χώρου, τό συγκεκριμένον καί συνδεδεμένον προς τον χρόνον.

Διά τον λόγον αυτόν δεν φοβείται τό ταπεινόν ή τό άσχημον, διότι δέχεται δτι 
καί τούτο είναι ανθρώπινον, καί εις την κατεύθυνσιν αυτήν τείνει καί ή προσπάθειά 
του άποδόσεως τών αισθημάτων. ΤΙ παραδοχή τής ύποθέσεως τοϋ μεγάλου Πολυ
γνώτου ώς άγγειογράφου τής παραστάσεως τοϋ κρατήρος τοϋ Λούβρου μάς επιτρέ
πει νά προχωρήσωμεν περαιτέρω εις τό θέμα τής σχέσεως τής παραστάσεώς μας μέ 
τό ανατολικόν αέτωμα τής Όλυμπίας. Άν γίνη γενικώς δεκτή ή παρατήρησις δτι εις 
τά έργα τοϋ ανατολικού αετώματος, έκτος τών επί μέρους θεμάτων, έχομεν ιωνικήν 
έπίδρασιν ακόμη καί εις τήν πλαστικήν μόρφωσιν τών έργων 1 τότε είναι προφανής 
ή συγγένεια τών δύο έργων καί από τής πλευράς αυτής. Ό Langlotz υποστηρίζει 
μέ βαθεΐαν γνώσιν2, δτι ό καλλιτέχνης τοϋ ανατολικού αετώματος, παρά τό γεγονός 
δτι έχει τάς ρίζας του εις τήν πλαστικήν σχολήν τοϋ ’Άργους, πρέπει νά είναι Των. 
Έπεξηγεΐ δτι ό ’Ίων μαθητής, παρά τό γεγονός δτι δέχεται τήν πλαστικήν διάρθρω- 
σιν τών μορφών ενός άργείου διδασκάλου του, εις τον ρυθμόν καί τήν εσωτερικήν 
κίνησιν άκολουθεΐ άσφαλώς ιωνικά πρότυπα. Τοιουτοτρόπως, παρά τήν καθαρώς 
επιφανειακήν τεκτονικήν όργάνωσιν τών μορφών, τά πλουτίζει μέ τήν τάσιν τής 
διασπάσεως τών αξόνων των καί δίδει εις αυτά μίαν εσωτερικήν έντασιν, ήτις είναι 
καθαρώς ιωνικόν" χαρακτηριστικόν.

Παρά τό γεγονός, δτι δέν πρόκειται νά συζητηθούν έδώ τά θέματα τών γλυ
πτών τής ’Ολυμπίας, τά περισσότερα τών όποιων δέν έχουν ακόμη εϋρει οριστικήν

1 Ε. Langlotz, Die Herkunft des Olympia- 
meisters Jdl 49, 1934, a. 36· πρβλ. και Lippold,

Plastik, σ. 119 καί 122.
2 E. Langlotz, ε.ά. σ. 49 έξ.
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λύσιν \ ή άναγνώρισις ιωνικών στοιχείων ακριβώς είς τό ανατολικόν αέτωμα είναι 
ενδιαφέρουσα. Άποδεικνύει δτι πιθανώτατα υπάρχει στενοτέρα από όσον θά έπι- 
•στεύομεν άρχικώς σχέσις μεταξύ τών δύο έργων. Διότι ’Ίων είναι καί ό Θάσιος Πο
λύγνωτος καί επομένως γνωστός μέ τον ’Ίωνα δημιουργόν τού ανατολικού αετώματος. 
Τα τόσα κοινά στοιχεία μεταξύ τών δύο παραστάσεων — ακόμη καί ή απόπειρα μορ- 
•φοποιήσεως μιας σκηνής μέ εσωτερικήν έντασιν καί συμπεπυκνωμένην δραματικήν 
ατμόσφαιραν είναι κοινή — μάς επιτρέπει νά θέσωμεν τό ερώτημα, μήπως όπισθεν 
καί τού άνατολικοΰ αετώματος ύπάρχη, αν μή ό Πολύγνωτος, τού?ιάχιστον ή σκιά 
του, μήπως είς τήν πραγματικότητα ό πλάστης τού ανατολικού αετώματος τής ’Ολυμ
πίας μεταφέρη είς τό μάρμαρον μίαν σκηνήν, τήν οποίαν συνέθεσε προς τον σκοπόν 
αυτόν ό Πολύγνωτος. Αυτό θά άπετέλει καί μίαν ερμηνείαν τού ζωγραφικού χαρα- 
κτήρος τής συνθέσεως τού αετώματος καί τού εντόνου διακοσμητικού χαρακτήρος 
αυτής. "Οτι δέν έχομεν μίαν τυχαίαν σχέσιν μεταξύ τής συνθέσεως τού ανατολικού 
αετώματος καί τής παραστάσεως τού κρατήρος τού Λούβρου τό άποδεικνύει καί ή 
ευκολία, μέ τήν οποίαν ή είκών τού κρατήρος δύναται νά δώση τήν σύνθεσιν τού 
αετώματος2. Παρά τό γεγονός ότι μία ολόκληρος σειρά άγγειογραφικών παραστά
σεων εύρίσκεται είς σχέσιν μέ θέματα τών γλυπτών τής ’Ολυμπίας3 ούδαμοϋ υπάρχει 
τοιαύτη αντιστοιχία, ώς μεταξύ ανατολικού αετώματος καί παραστάσεως τού Λού
βρου. "Οπως καί τό αέτωμα έχει δημιουργηθή έξ ύπαρχής ώς σύνθεσις διά τον χώρον, 
τον όποιον κατέχει, τοιουτοτρόπως καί ή παράστασις. Ή σύμπραξις τού Πολυγνώ
του είς τήν ’Ολυμπίαν, χωρίς νά μαρτυρήται σαφώς, δέν αποκλείεται έξ όσων γνω- 
ρίζομεν έξ άλλων περιπτώσεων. Ό Φειδίας είναι γνωστόν ότι έχρησιμοποίησε τον 
αδελφόν του Πάναινον είς τήν ’Ολυμπίαν (Παυς. VII, 5-6' πρβλ. Θουκ. I 121), 
ότι είργάζετο είς τό άγαλμα τού Διός4. Διά τήν άντίληψιν τών αρχαίων είς τήν 
περίπτωσιν μεγάλων συνθέσεων αυτό ήτο ό κανών καί τούτο ένισχύεται από 
τήν ανάγκην τού χρωματισμού τών αγαλμάτων καί αρχιτεκτονικών τμημάτων 
τού ναού.

Μία συνεργασία όμως τού Πολυγνώτου είς τήν σύνθεσιν τού ανατολικού αετώ
ματος τής ’Ολυμπίας ή τήν έκτέλεσιν τών σχεδίων έξηγεΐ πολλά ακόμη ανεξήγητα είς 
τήν περίπτωσιν αυτήν, άλλ’ ίσως δέν είναι σκόπιμον νά είσέλθωμεν. "Αν έπανέλ- 
θωμεν είς τήν παράστασιν τού κρατήρος τού Λούβρου θά άναγνωρίσωμεν, ότι τό 
έργον τού Πολυγνώτου ώς άγγειογράφου προηγείται τής είκόνος τής Νεκυίας τής 
Λέσχης τών Δελφών. Διότι είναι γνωστόν ότι ή Νέκυια τής Λέσχης τών Κνιδίων είς 
Δελφούς ήτο έκ τών τελευταίων του έργων 5 καί εν πάση περιπτώσει, άν αί πληρο

ί Πρβλ. Ε. Curtius, Jdl 59/50, 1944-1945, σ. 38 έξ. 
Schefoed, Jdl 52, 1937, σ. 67 έξ. καί Museum Hel- 
veticum 3, σ. 92 έξ. Bueee, Jdl 54, 1939, σ. 137 έξ. 

Schweitzer, Jdl 43, 1928, σ. 230 έξ. Rodenwaedt, 
Jdl 41, 1926, σ. 205 έξ. μέ παλαιοτέραν βιβλιογραφίαν. 
Buschor, AM 51, σ. 163 έξ. Lippoed, Plastik, σ. 119 

.μέ βιβλιογραφίαν.
2 Τήν απόπειραν άπό τάς μορφάς τοΰ κρατήρος 

•συνθ’έσεως τοΰ αετώματος έπεχείρησε καί ό HausBR

έν FurtwAngeer - Reichhoed II, σ. 312 είκ. 104.
3 Hauser έν FurtwAngeer - Reichhoed II, 

σ. 311. Rumpf, Malerei, or. 94.

4 Brunn, Geschichte d. Gr. Kiinstler II, 33. 

Lippoed, Plastik, a. 143.
5 Κατά τόν Robert, Marathonschlackt, o. 63 

μετά τό 458 καί πρό τοΰ 447. Brunn, Geschichte Gr. 
Kiinstler II, σ. 13. Rumpf, Malerei, σ. 93’ πρβλ. καί 

Pfuhl, MuZ II, 673.
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φορίαι μας είναι ακριβείς, έχει έκτελεσθή πολύ μετά την παράστασιν τού κρατήρος. 
Οΰτω ή παράστασις τού κρατήρος, θεωρούμενη παλαιοτέρα τής εικόνος τής Νεκυίας 
αλλ’ επίσης εργον τού Πολυγνώτου, εξηγεί άβιάστως τα διάφορα κοινά στοιχεία των 
δύο εικόνων. Διότι εκτός όσων θεμάτων κοινών εϊδομεν εις την Νέκυιαν των Δελφών 
κα'ι τό έπεισόδιον τής Νεκυίας εις την παράστασιν τοΰ Λούβρου, υπάρχουν ακόμη 
μερικά, τά όποια πρέπει νά μνημονευθοϋν. Ούτω ή περίπτωσις τής στηρίξεως τών 
ποδών τοΰ "Εκτορος κα'ι τοΰ Σαρπηδόνος άπαντα πάλιν, κατά τον Παυσανίαν 

(X 31, 3): τή Καλλιοτοϊ δε αντί μεν στρωμνής έστιν αυτή δέρμα άρκτον, τους δε πόδας 
δε έν τοϊς Νομίας γόνασιν έχει, κειμένους, εις Πολυγνώτειον έργον.

Εις τον Πολύγνωτον επίσης εύρίσκεται (ΠαυΣ. X 29, 9) τό θέμα τών δύο δο- 
ράτων, τά όποια κρατεί εις την παράστασιν μας ό Σαρπηδών: Θησενς μεν τά ξίφη 
τό τε ΙΙειοίϋΌν και το εαυτόν ταΐς χεροιν άμφοτέραις έχει, όπου άντ'ι δοράτων είναι ξίφη. 
Την ύπόθεσιν τοΰ Πολυγνώτου ώς άγγειογράφου τής παραστάσεώς μας ενισχύει καί 
ή συμπάθεια τρόπον τινά τοΰ Θασίου εις θέματα, εις τά οποία είκονίζεται καί ό 
Όδυσσεύς. Οΰτω εις την Ιλίου Πέρσιν μέ την κρίσιν τοΰ Αϊαντος εις τήν Ποικίλην Δ 
Εις τήν πινακοθήκην μόνον εις μίαν από τάς εξ εικόνας του δεν εμφανίζεται ό 
Όδυσσεύς, εις Πλαταιάς εις τον ναόν τής ’ Αθήνας Άρείας έζωγράφησε τον αγώνα 
τοΰ Όδυσσέως κατά τών μνηστήρων1 2. Επίσης εις τάς εικόνας του τών Δελφών ό 
Όδυσσεύς έχει πρωταρχικήν θέσιν3 4, Εις όλας τάς περιπτώσεις είναι σαφές ό,τι προ
βάλλεται καί διά τής παραστάσεώς τοΰ κρατήρος. Ό Πολύγνωτος είκόνιζεν όχι παρα
στάσεις δράσεως αλλ’ εσωτερικής καταστάσεως. ’Ακόμη καί διά τήν μνηστηροφονίαν 
τών Πλαταιών δεν δίδεται ή στιγμή τοΰ φόνου άλλά Όδνσσενς τους μνηστήρας ήδη 
κατειργασμένους, ή στιγμή τής μετά τον φόνον ήρέμου έντάσεως. "Οσον διά τον ισχυ
ρισμόν τοΰ Weickert1 ότι ό Πολύγνωτος δεν αποδίδει «Handlung, Situation oder 
Stimmung, sondern Symbol» δεν τεκμηριώνεται ούδαμοΰ ώστε νά χρειάζηται νά 
συζητηθή. ’Απεναντίας είναι τόσον σαφές έκ τών περιγραφών έργων του, ότι ό ΙΙο- 
?ιύγνωτος είναι ζωγράφος καταστάσεων καί εσωτερικής ατμόσφαιρας, ώστε μόνον έκ 
τών προτέρων σχηματισθεΐσαι θεωρίαι, άσχετοι προς τά πράγματα, δύνανται νά τον 
θεωρήσουν ώς συμβολικόν ζωγράφον. ’Ολίγα ακόμη σημεία μένει νά συζητηθούν ώς 
προς τήν παράστασιν τοΰ κρατήρος τοΰ Λούβρου. Προηγείται τό θέμα πιθανής 
όμοιας πρωίμου εικόνος τοΰ Πολυγνώτου εις τήν μεγάλην ζωγραφικήν, τήν οποίαν 
εις τών βοηθών του ή μαθητών μετέφερεν εις τον κρατήρα. Τά εναντίον τής πιθα- 
νότητος ταύτης στοιχεία είναι αυτή αυτή ή επιτυχία τής συνθέσεως επί τής επιφά
νειας τοΰ κρατήρος. Ή προφανής αλήθεια τών μορφών, ή εσωτερική πειθώ των εν

1 Brunn, Gesch. Gr. Kiinstler, σ. 14 μέ τάς πηγάς.
2 Brunn, έ.ά. σ. 18.
3 Πρβλ. καί Eippoi.d, Gemaldekopien, 1951, a. 13. 

Korte, Jdl 31, σ. 258.
4 C. Weickert, Studien zur Kunstgeschichte 

des 5. Jahrhunderts v. Cbr. I, Polygnot, Abhand- 
lungen der Deutschen Akademie der Wissen- 
schaften zu Berlin Phil. Hist. Klasse 1947 Nr. 8,1950,

σ. 1-28’ πρβλ. καί τήν όξεϊαν άλλά δικαιολογημένην 
κριτικήν τοΰ Rumpf, Gnomon 24, 1952, σ. 362-372, ό 
όποιος παρατηρεί ότι ό Weickert δίδει μίαν βιογρα
φίαν τοΰ Πολυγνώτου, όπου εκτός τοΰ ονόματος τοΰ πα- 
τρός του καί τοΰ άδελφοΰ οϋδέν άλλο είναι ασφαλές, 
καί στρέφεται κατά τών προσπαθειών τοΰ Weickert, ό 
όποιος ευρίσκει τήν Νέκυιαν υπό τήν έπίδρασιν τών 
μυστηρίων ώς καί τά άλλα έργα τοΰ Πολυγνώτου.
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συνδυασμοί μέ την πραγματικώς μεγαλοφυά σύνθεσιν και τον εσωτερικόν ρυθμόν δ 
όποιος διέπει την παράστασιν αποτελεί τό μεγαλΰτερον έμπόδιον διά την παραδοχήν 
μιας αντιγραφής από άλλου έ'ργου. ’Ακόμη κα'ι διά την περίπτωσιν, κατά την οποίαν 
θά έγνωρίζομεν έν παρόμοιον έ'ργον τοϋ Πολυγνώτου, θά ήτο δύσκολον νά έξηγήσω- 
μεν την μεταφοράν των μορφών εις τον κρατήρα υπό ενός βοηθού κατά τόσον επι
τυχή τρόπον. Διότι ή άπόδοσις τής εσωτερικής οργανικής συνθέσεως, ή όποια επιτυγ
χάνεται κατά τρόπον ώστε αί μορφαί νά ταυτίζονται μέ την ιδέαν την οποίαν έχει 
•σχηματίσει, διά τά πρόσωπα εις τον χώρον αυτόν κα'ι την στιγμήν αυτήν, ό καλλιτέ
χνης είναι ανυπέρβλητος. Ή καθαρώς ζωγραφική διάταξις τών μορφών εις τον χώ
ρον, ή οποία επιτυγχάνεται διά πρώτην φοράν μέ τοιαυτην τελειότητα, δέν είναι 
δυνατόν νά άποδοθή εις ένα οίονδήποτε άγγειογράφον, ούτε καν εις τον ζωγράφον 
τών Νιοβιδών, ό όποιος υστερεί καί κατά τήν σύνθεσιν. "Ολα τά στοιχεία τής παρα- 
στάσεως, ακόμη καί ή συσχέτισις τών δύο πλευρών ώς ενδεικτικών τοΰ χώρου, εις τήν 
οποίαν διαδραματίζεται ή σκηνή, έπιβάλλουσι τήν ύπόθεσιν ότι ή παράστασις έχει 
-δημιουργηθή διά τον κρατήρα. Ό φόνος τών Νιοβιδών καί ή ενδεικτική προώθησις 
τών π?ιηγωμένων νέων προς τήν έτέραν πλευράν, ήτις υποδεικνύει εμμέσως ότι έχο- 
μεν εις τήν άλλην πλευράν τον "Αδην, άξιοποιεΐται μόνον εις τήν κυρτήν επιφάνειαν 
ενός αγγείου. "Ολα τά χαρακτηριστικά τής παραστάσεως, ακόμη καί αί ίδιομορφίαι 
■εις τήν άπεικόνισιν τών προσοιπων ή μάς φέρουν εις τον μέγαν Θάσιον.

Ή πιθανότης ότι έχει έργασθή ό Πολύγνωτος ώς άγγειογράφος δέν μαρτυρεϊται 
ούδαμοΰ, άλλα δέν βλέπω διά ποιον λόγον πρέπει νά αποκλείεται. Δι’ ούδένα έκ 
τών μεγάλων καλλιτεχνών τής άρχαιότητος δέν πρέπει νά αποκλείεται έν παρόμοιον 
ενδεχόμενον. Είς τήν περίπτωσιν αυτήν καί μία ακόμη σειρά αγγειογραφιών συνδέε
ται ευκόλως ούχί μόνον μέ ώρισμένα εργαστήρια αλλά καί μέ μεγάλα ονόματα γνω
στά έκ τών πληροφοριών μας περί τών έργων τής μεγάλης ζωγραφικής. Δέν αποκλείε
ται οΰτω είς τον καλυκοειδή κρατήρα τής Νέας Ύόρκης 1 2 (είκ. 19) νά έχωμεν όχι απλώς 
Μικώνεια πρότυπα άλλα τον ίδιον τον Μίκωνα καί ή συσχέτισις του μέ τό δυτικόν 
αέτωμα τής ’Ολυμπίας3 νά έχη ούσιαστικώτερον λόγον. Πάντως φαίνεται ότι δέν έχει 
άντιμετωπισθή τό πρόβ?ιημα τοΰ αν έχωμεν όχι άπλώς μιμήσεις ή αντίγραφα τών έρ
γων τών μεγάλων ζωγράφων είς τήν αγγειογραφίαν, άλλ’ αγγειογραφίας τών ιδίων. 
Τήν πιθανότητα ταύτην τήν ενισχύει μία ακόμη παρατήρησις. Τό γεγονός ότι 
μερικά έκ τών αγγείων μέ τάς μά?Αον άξιολόγους παραστάσεις τής περιόδου ταύτης 
είναι άνευ ένδείξεων όχι μόνον άγγειογράφου αλλά καί έργαστηρίου κεραμοπλαστι
κής. Αυτό δέν δύναται νά θεωρηθή ώς τυχαΐον. Δι’ έργα δευτέρας ή τρίτης κατηγο-

1 Πρβλ. καί Pfuhe, Malerei und Zeichnung, 
σ. 539, ό όποιος άρνεϊται μερικάς άπό τάς απόψεις τοϋ 
ΒεαζεΕυ καί μάλιστα δέν δέχεται νά σύνδεση τά πρό- 
-σιοπα τοΰ κρατήρός μας μέ τά κατά τήν παρατήρησίν 
του γλυκάζοντα πρόσωπα τοΰ κρατήρος τοΰ Ruvo 
•(παρά Pfuhe, είκ. 505).

2 FurtwAngeer-Reichhold, Griechische Vasen-
malerei, πίν. 118, 119 καί II 325. Pfuhe, Malerei und

Zeichnung, είκ. 506 καί 507.
3 Hauser έν Fort.-Reichh. II, σ. 304-335. Pfuhe, 

Malerei und Zeichnung II, σ. 641. "Οτι ή είς τά 
Μικώνεια έ'ργα άντικατάστασις είς τάς άμαζονομαχίας 
τοΰ Ήρακλέους διά τοΰ Θησέως έχει σχέσιν μέ τήν 
άφΰπνισιν τοΰ ά'θ'ηναϊκοΰ έΟ-νικισμοΰ είναι σαφές' 
πρβλ. έπ’ αΰτοΰ καί Ε. Bieeefeed, Von griechischen 
Malerei, Hallische Monographien 13, 1949, σ. 7.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:50:47 EEST - 18.237.180.167



224 AE 1957Χρυαάνθώυ Άθ. Χρήστου

ρίας καί δι’ έργα κοινά δεν θά είχε σημασίαν μία τοιαΰτη παράλειψις. Εις έργα 
δμως τής ποιότητος τοΰ κρατήρος τοΰ Λούβρου θά ήτο τιμή νά θέση οίοσδήποτε άγ- 
γειογράφος ή κεραμεικόν έργαστήριον τά στοιχειά του, εκτός των άγγειογράφων, οι 
όποιοι δεν ήσαν ούσιαστικώς άγγειογράφοι, ώς ό Πολύγνωτος, ό Μίκων ή ό Πάναι- 
νος, διά τούς οποίους ή υπογραφή εις έν άγγεϊον δεν είχεν ιδιαίτερον νόημα. Οι με
γάλοι αυτοί ζωγράφοι δεν θά ένδιεφέροντο νά γίνουν γνωστοί διά των αγγειογρα
φιών των. Πιθανώτατα νά έθεώρουν μερικάς από τάς επί αγγείων παραστάσεις των 
όις δείγματα τών δυνατοτήτων των. Θά ήδύναντο νά τά άποστείλουν έκτος τοΰ τό
που τής δράσεώς των διά νά δείξουν ποιος ό τρόπος εργασίας των, τί ήδύναντο νά. 
επιτύχουν, πιθανόν νά ήσαν έν είδος φωτογραφίας τών έργων των καί τών ικανο
τήτων των.

Διά πολλούς λόγους δεν είναι νοητόν νά δεχθώμεν ότι οί μεγάλοι ζωγράφοι δεν 
ειργάσθησαν καί εις τά ταπεινά άγγειογραφικά εργαστήρια, έστω καί εις σπανίας πε
ριπτώσεις. Εις καμμίαν εποχήν οί μεγάλοι καλλιτέχναι δεν περιωρίσθησαν εις μόνον 
μεγάλα έργα. Ό Μιχαήλ ’Άγγελος είργάσθη εις άφθονα σχέδια διά τυχαίας περι
πτώσεις καί πολλά μικρά έργα καθαρώς διακοσμητικά 1 καί σύγχρονοί μας μεγάλοι 
καλλιτέχναι εργάζονται εις κάθε είδους έργα τής μικράς, άν δύναται νά λεχθή, τέχνης1 2. 
Μάλιστα διά τήν αρχαιότητα, ότε ή άπόστασις μεταξύ μεγάλης καί μικράς τέχνης 
ήτο πολύ μικροτέρα ή μάλλον δεν υπήρχε, διότι οί καλλιτέχναι ήσαν περισσότερον 
τεχνΐται, τούτο είναι πιθανώτερον. Τό γεγονός ότι ή παράστασις τού κρατήρος τού 
Λούβρου δεν συγκρίνεται με έργα τοΰ άγγειογράφου, ό όποιος είργάσθη εις τήν άλ
λην πλευράν τοΰ άγγείου, είναι ενδεικτικόν. "Οσον διά μίαν σύγκρισιν μέ έργα τοΰ 
αύτοΰ θέματος, όπως π.χ. τήν παράστασιν τής Νεκυίας τοΰ κρατήρος τής Νέας Ύόρ- 
κης 3 (είκ. 19), αυτή είναι διδακτική μόνον διά νά μάς δείξη τήν άπόστασιν μεταξύ* 
τών έργων.

Αί δυσκολίαι τοΰ άγγειογράφου τοΰ κρατήρος τής Νέας Ύόρκης δεν είναι μό
νον ή αδυναμία άποδόσεως τών μορφών καί τοΰ χαρακτήρός των, είναι καί ή σύν- 
-θεσις καί ή κίνησις. Δεν επιτυγχάνει νά μάς πείση διά τούς εσωτερικούς δεσμούς τών 
διαφόρων προσώπων, ούτε νά δικαιολογήση τήν στάσιν των καί τήν θέσιν των.

"Οσον διά τό εσωτερικόν περιεχόμενον τής παραστάσεως4 παραμένει άνευ ου
σιαστικής συνδέσεως μέ τήν σύνθεσιν. Εις τήν παράστασιν τοΰ Λούβρου είναι όλα 
τά στοιχεία τόσον συνδεδεμένα έσωτερικώς, ώστε καί εις τήν πλέον άσήμαντον γραμ-

1 Π.χ. τον ξύλινον έσταυρωμένον διά τόν ηγούμενον 
τοΰ San Spirito’ πρβλ. Thode, Kritische Unter- 
suchungen I, σ. 18. K. Frey, Quellen und Forschun- 
gen, σ. 106, τά τρία άγαλμάτια διά τήν διακόσμησιν τής 
Area τοΰ S. Domenico. Πρβλ. Ρ. Τ. Bonara, L’arca 
di S. Domenico, 1875. Wickxoff, Mitt. d. Inst, fiir 
Osterr. Geschichtsforsch., 1882, σ. 408. K. Tolnai, 
Algemeines Lex. d. bild. Kiinstler, τόμ. 24, σ. 516.

2 Πρβλ. τόν Picasso, τόν Miro ή οίονδήποτε άλλον
άπό τούς μεγάλους συγχρόνους, οί όποιοι παραλληλίας
μέ τάς μεγάλας των συνθέσεις μετέρχονται δχι μόνον

τόν κεραμοπλάστην αλλά καί τόν άγγειογράφον.
3 Metropolitan Museum Studies 5, 1934-36,. 

σ. 125 εξ. είκ. 6-10.
4 Ρ. FriEdlAnder, Archaologische Anzeiger 50,. 

1935, σ. 20-34 είκ. 1-4, διαπιστώνει οτι ή στάσις τοΰ 
Θησέως μέ τάς χεΐρας ανοικτάς ομοιάζει μέ τήν στάσιν 
τοΰ Σαρπηδόνος τής παραστάσεως τοΰ Λούβρου, άν καί 
δέν δύναμαι νά συμφωνήσω. “Οσον διά τήν ύπόθεσίν 
του, δτι εις τήν ομηρικήν Νέκυιαν διασταυροΰνται κατ’ 
άλλον τρόπον αί τύχαι τών διαφόρων ηρώων αύτσ 
είναι πιθανόν.
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μην νά άναγνωρίζηται όλος ό ψυχικός κόσμος τής σκηνής. Ή σύνθεσις δεν έχει ώς 
βάσιν τούς εξωτερικούς λόγους, την κίνησιν κα'ι την στάσιν των προσώπων, οί εσωτερι
κοί λόγοι εξηγούν τά πάντα. Δύναται νά παρατηρήση τις ότι οί εσωτερικοί παράγοντες 
τής σκηνής έχουν μεταβλητή εις εικόνας, εις μορφικά στοιχεία κατά τοιοϋτόν τρόπον, 
ώστε νά μή μάς φαίνεται δυνατή καμμία άλλη σύνθεσις. Τό χαρακτηριστικόν 
τούτο όμως δεν είναι μόνον στοιχεΐον απλώς ενός μεγάλου δημιουργού, χαρακτηρίζει 
είδικώς τον Πολύγνωτον. "Οτι δεν έχομεν παρεμβολάς άντιγραφέως ή μίμησιν ενός θέ
ματός του, άποδεικνύεται διά τής ταυτίσεως μορφής καί περιεχομένου, διά τής ψυχο
γραφίας των προσώπων, διά τής υπαρξιακής συνδέσεως των μορφών μεταξύ των. Τά 
στοιχεία ταύτα δεν είναι δυνατόν νά αποδοθούν από κανένα άγγειογράφον άντιγραφέα, 
δεν δύνανται παρά νά ανήκουν εις ένα μεγαλοφυά δημιουργόν. Καί όταν πάντα ταύτα 
μάς είναι γνωστά ώς κυρίως μέ τον Πολύγνωτον συνδεόμενα, διατί δεν θά πρέπη νά 
δεχθώμεν ώς δημιουργόν τον ίδιον τον Πολύγνωτον; Έκ τών άλλων αγγειογραφιών, 
τάς οποίας συνδέουν συνήθως μέ Πολυγνώτεια πρότυπα 1 καί μάλιστα έκ τής Νε- 
κυίας, γίνεται σαφές ότι αί παραστάσεις δέν έχουν ούτε εσωτερικήν ούτε εξωτερικήν 
ενότητα, αποτελούν απλώς αντιγραφήν ενός τμήματος μιάς μεγαλυτέρας συνθέσεως. 
Είς τήν παράστασίν μας όμως δέν ανευρίσκονται στοιχεία, τά όποια νά δημιουργούν 
τήν αίσθησιν τής έλλείψεως ένότητος ή νά δικαιολογούν αποσπασματικότητα ή έστω 
καί τήν έντύπωσιν ότι ή σκηνή ανήκει είς εν εύρύτερον όλον. Ή σύνθεσις είναι πλή
ρης όλότης, ή οποία τονίζεται διά τής τοποθετήσεως είς τά δύο τέρματα τών Διο- 
σκούρων, οι όποιοι όχι μόνον ορίζουν αλλά καί τονίζουν τον χαρακτήρα τής σκηνής. 
Ή παράστασις θά ήδύνατο νά θεωρηθή ότι είναι καί μία έκ τών προτέρων εικονο
γράφησή τού ’Αριστοτελικού ορισμού τής τραγφδίας ώς μίμηοις πράξεως σπουδαίας 
και τελείας μέγεθος έχούσης (ΑρίΣΤΟΤ. Ποιητ. VI 2). Μάλιστα δέν προδίδει ούτε καν 
τον κανόνα τών τριών ενοτήτων, ό όποιος άπεδίδετο είς τον Άριστοτέλην2. Έχει 
ενότητα πράξεως μέ τό νά μή άπεικονίζη διαφόρους σκηνάς, ενότητα χρόνου όριζο- 
μένην υπό τών Διοσκούρων, ενότητα χώρου άποδεικνυομένην δι’ όλων τών προσώ
πων τής σκηνής. Ή παράστασις έχει συλληφθή ώς οργανικόν σύνολον, μέ μέγεθος 
περιωρισμένον, μέ έσωτερικήν ενότητα, μέ λογικήν συνοχήν, αποτελεί ολότητα. Ή 
σύμπτωσις όλων αυτών τών στοιχείων δίδει τον χαρακτήρα τής συνθέσεως. Τό γεγο
νός μάλιστα, ότι ή είκών δίδει καί τό έπεισόδιον τής Νεκυίας μέ τήν πλέον έκδηλον 
τραγικότητα καί μίαν άπίθανον έσωτερικήν έντασιν, δέν είναι τυχαϊον. Χρησιμο
ποιείται διά νά έπιτύχη τήν άπόδοσιν τών προσώπων οϋς άνάγκη ποιους τινας είναι 
κατά τε τό ηϋος κα'ι την διάνοιαν (Αριςτοτ. Ποιητ. VI 5) κατά τον αυτόν τρόπον μέ τον 
όποιον προβάλλονται έξ αυτών τών πράξεών των οί χαρακτήρες τών τραγωδιών 
τού Αισχύλου. Παραστάσεις, ώς τού κρατήρος τού Λούβρου, άποδεικνύουσιν έκτος

1 Πρβλ. τάς σκηνάς της Νεκυίας εις τήν πελίκην της τών Παρισίων, Paris Bibliotheque Nationale 422 άπό 
Βοστώνης Buschor, Griechische Vasen, σ. 208 είκ. 227 Pisticci, FtjrtwAngler-Reichhold, πίν. 60 καί 147. 
(ενταύθα είκ. 17), ή οποία εχει καί άπεικόνισιν τοΰ Trendael, Fruhitalische Vasen, πίν. 16.
Έλπήνορος μέ ορατόν μόνον τό άνωθεν τών γονάτων 2 Σ. ΜΕΝΑΡΔΟΣ - I. ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 
τμήμα τοΰ σώματος, κάτι άνάλογον μέ τήν παράστασίν Ποιητική, σ. 141 τής Εισαγωγής, 
τοΰ Όδυσσέως είς τόν κρατήρα τοΰ Λοΰβρου καί
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των άλλων δχι μόνον τί είναι το Πολυγνώτειον ήθος, άλλα καί πόσον ό ’Αριστοτέλης 
διά τον ορισμόν τής τραγωδίας χρησιμοποιεί καί στοιχεία από τάς άλλας τέχνας.

Ή άπεικόνισις ενός επεισοδίου εις την κορυφαίαν του στιγμήν ολοκληρώνει 
ακόμη καί την εσωτερικήν ιστορίαν δλων των επί σκηνής προσώπων. Ό Όδυσσεύς 
εις τον ρόλον τοΰ αιωνίου νοσταλγοϋ, τού πάντοτε νέου, τοΰ οποίου ψυχή είναι ή 
φυγή. Μέ τό μόνιμον άσφαλές στοιχεΐόν του, τήν άναζήτησιν, φεύγει πάλιν, δεν τον 
κρατεί ούτε ό "Αδης. Μοΐρά του είναι ή φυγή. Ό ’Αγαμέμνων, καταρώμενος τήν 
Κλυταιμήστραν καί τό άδοξον τέλος του, τρέμων διά τήν τύχην τοϋ υίοΰ του, φοβού
μενος δι’ δλα, έρωτών δι’ δλα. Ό Άχιλλεύς καί εδώ αντιφατικός, άρνούμενος νά 
συνθηκολογήση μέ τήν μοΐράν του καί ικανοποιημένος από τάς επιτυχίας τοΰ υίοΰ 
του. Ό Πάτροκλος, έπιδεικνύων τό κράνος του, τά δπλα, τά όποια δεν έβοήθησαν 
τούς "Ελληνας καί έφεραν τον φίλον του εις τον "Αδην. Οί, Τρώες συντετριμμένοι 
υπό τοϋ βάρους τών συμφορών, υπό τής συναισθήσεως τής ευθύνης των. Καί δι’ δλους 
ή βαρεία στιγμή τοϋ αποχωρισμού, ή θλΐψις ένεκα τής αδυναμίας νά ύπερβοϋν τό 
γενόμενον, νά διορθώσουν τό άνεπανόρθωτον, νά ύπερβοϋν τήν μοΐράν των.

Ή επιτυχία τοϋ άγγειογράφου εις τό σύνολον ώς καί εις τήν έλαχίστην λεπτο
μέρειαν, εις τό πνεύμα τής σκηνής ώς καί τον χαρακτήρα τών προσώπων απαιτεί 
τουλάχιστον ένα Πολύγνωτον. Εις τά εξωτερικά, αναγνωριζόμενα ώς Πολυγνώτεια 
χαρακτηριστικά, προστίθενται καί τά εσωτερικά. ’Ακόμη καί μία πρώτη δχι σαφής 
προσπάθεια, δπως είναι αί σκιάσεις εις τάς πτυχάς, ή προοπτική άπόδοσις, αί βρα
χύνσεις καί άλλα ηθικά στοιχεία μάς φέρουν προς αυτόν. Είναι δε τόσον πολλαί αί 
ίδιομορφίαι τής παραστάσεως, τοιοϋτο τό ήθος της καί ό τόνος τής φωνής της, ώστε 
απαιτεί τον Πολύγνωτον. Άπό πολλών επόψεων δύναται νά ίσχυρισθή τις δτι 
έχει τόσας πολλάς ύπογραφάς τού Πολυγνοιτου, ώστε είναι περίεργον πώς δεν άνε- 
γνωρίσθη ένωρίτερον. Ό άγγειογράφος τοϋ κρατήρος τοϋ Λούβρου τής κυρίας πλευ
ράς του είναι ό Πολύγνωτος, ό φίλος τού Αισχύλου καί ίσως ό διδάσκαλος καί φί
λος, άν δχι τίποτε περισσότερον, τού δημιουργού τού ανατολικού αετώματος τής 
’Ολυμπίας.

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΘ. ΧΡΗΣΤΟΥ
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Αί παραστάσεις των δύο όψεων τοϋ κρατήρος τοϋ Λούβρου.
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