
ΧΑΛΚΗ ΤΕΦΡΟΔΟΧΟΣ ΚΑΛΠΙΣ ΕΚ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΥΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Μ. ΒΕΡΔΕΛΗ

Κατά τό θέρος τοϋ 1950 τυχαία άποκάλυψις τάφου εις περιοχήν εγγύς των Φαρ
σάλων1 προσέφερε τό κατωτέρω δημοσιευόμενον πολύτιμον μνημεΐον, δπερ, διασωθέν 
διά τής έγκαιρου παρεμβάσεως τής τοπικής αστυνομικής αρχής, φυλάσσεται έκτοτε εις 
τό Μουσεϊον τοϋ Βόλου.

Ό περί ου πρόκειται τάφος είχε την μορφήν άπλοΰ ορθογωνίου λάκκου 
(μήκ. 1.20 μ., πλ. 1.00 μ., βάθ. 0.85 μ.), άνευ δηλ. εσωτερικής έπενδύσεως τών τοιχω
μάτων πλήν τοϋ εκ φυσικοΰ βράχου δαπέδου. Τής καλυπτούσης αυτόν έξ ασβεστόλιθου 
πλακός ελάχιστα μόνον άπολεπίσματα περιεσώθησαν, τής λοιπής έξαφανισθείσης υπό 
τών άνευρόντων χωρικών εκ μικροΰ ύπολειφθέντος γωνιαίου θραύσματος μανθάνομεν 
τό πάχος αυτής (0.15 μ.) καί τήν επιμελή λείανσιν ταύτης καθ’ όλας τάς πλευράς.

Εντός τοϋ τάφου τούτου εύρίσκετο τοποθετημένη κυβική έξ ασβεστόλιθου θήκη1 2, 
φέρουσα έπ'ι τής άνω αυτής έδρας βαθεΐαν λαξευτήν κοιλότητα προς υποδοχήν τής 
τεφροδόχου υδρίας καί δυναμένη ώς έκ τούτου νά όνομασθή «ύδριαθήκη»3. Κατά τό 
κάτω ήμισυ τών έξωτερικών πλευρών της έμφανίζει ποιάν τινα διαπλάτυνσιν (διαστά
σεις: μήκ. 0.69 έως 0.66 μ., θψ. 0.49 μ.), προχείρως είργασμένη κατά τό μέρος τούτο, 
ένφ κατά τό άνω ήμισυ αυτών μετά τής άνω έπιφανείας είναι αΰτη έπιμελώς λελεασμένη 
(six. la-β). Ή εις τήν άνω έπιφάνειαν κοιλότης, εύρεϊα κατά τό στόμιον, βαίνει 
στενουμένη προς τά κάτω συμφώνως τώ σχήματιτού προς υποδοχήν αγγείου και κατα
λήγει είς έπίπεδον, λεπτόν πυθμένα, διατηρούντα ’ίχνη πράσινης όξειδώσεως προελθού- 
σης έκ τοϋ αγγείου (διάμ. στομίου 0.46 μ., πυθμένος 0.23 μ., βάθος 0.48 μ.)· ή λάξευ- 
σις αυτής έγένετο προχείρως δι’ άδροτάτης σμιλεύσεως καί μόνον αί διά τάς λαβάς τοϋ 
αγγείου έντομα! έτυχον έπιμεμελημένης κατεργασίας (είκ. 1γ), προφανώς διότι ένταϋθα 
ή έπαφή τοϋ αγγείου ήτο άμεσος, ένφ διά τό υπόλοιπον κατελείφθη ικανός χώρος, ώστε 
έλευθέρως νά ΐσταται τούτο έντός αυτής.

1 Περί τής ακριβούς θέσεως καί τής έπακολουθησά- 
σης έκεΐ προχείρου άνασκαφικής έρεύνης βλ. ΑΕ, 1948· 
1949, Χρονικά, σ. 40 κέ.

2 Κατά τήν άποκάλυψιν του τάφου κατεθρυμματίσθη
αυτή υπό τών χωρικών έν τή σπουδή των νά άποκαλύ- 
•ψωσι τούς κάτωθεν αυτής «κεκρυμμένους θησαυρούς»! 
"Απαντα τά τεμάχια περισυνελέξαμεν έπιμελώς καί με- 
τεκομίσαμεν είς τό Μουσεϊον Βόλου πρός συγκόλλησιν.

3 Κατά τό «ύδριαφόρος», κείμενον έν τή φιλολογική 
παραδόσει. Τήν ονομασίαν ταύτην, τήν οποίαν ευρίσκω 
ώς τήν πλέον κατάλληλον πρός χαρακτηρισμόν τοΰ 
πράγματος, οφείλω είς τόν Διδάσκαλόν μου Γ· Π. 
Οίκονόμον' αισθάνομαι τήν ύποχρέωσιν νά τόν ευχα
ριστήσω καί ένταΰθα διά τό ποικιλοτρόπως έκδηλωθέν 
θερμόν ένδιαφέρον του διά τήν έργασίαν μου ταύτην.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:52:20 EEST - 18.237.180.167



AE 1950-1951 Χάλκη τεφροδόχος κάλπις έκ Φαρσάλων 81

Τοιουτοτρόπως άποτεθειμένον τό άγγεΐον εντός τοΰ τάφου προεφυλάσσετο από 
τής υγρασίας αύτοΰ, τούτο δέ συνετέλεσεν εις την κοώήν αυτού διατήρηση'. Παραδεί
γματα όμοιων ύδριαΟηκών είναι γνωστά καί άλλαχόθεν1, ένω εχομεν έξ άλλου περιπτώ
σεις, καθ’ άς τα επιτύμβια αγγεία ετίθεντο απ’ ευθείας εις τον τάφον άνευ ιδιαιτέρας
τίνος προστασίας .

Τό άγγεΐον των Φαρσάλων παρουσιάζει κατά τό σχήμά του τον τύπον τής υδρίας 
ή κάλπιδος1 2 3. Αί κυριώτεραι αυτής διαστάσεις: συνολικόν ΰψ. 0.49 μ., ύψ. βάσεως

α β ν
Είκ. 1. Εξωτερική καί εσωτερική επιφάνεια τής ύδριαθήκης τών Φαρσάλων.

0.04 μ., λαιμού 0.10 μ., διά μ. βάσεως 0.14 μ., μεγίστη διάμ. 0.32 μ., διάμ. στομίου από 
τής κορυφής τού περιχεάαοματος 0.18 μ.

1 Τρεις δμοιαι ορθογώνιοι καί τινες στρογγύλαι άπό- 
κεινται εις τάς άποθήκας τοΰ Έθν. Μουσ. ’Αθηνών κα'ι 
έτέρα, ορθογώνιος επίσης, άνευρέθη πρό ετών εντός 
τάφου εις τήν Ελευσίνα. Καθ’ δμοιον τρόπον προστα- 
τευομένη ευρέθη καί ή υδρία τής Μεσημβρίας, νϋν εις 
τό Μουσεΐον τής Σόφιας: AM 36, 1911, σ. 309. ΙΙρβ. 
άνάλογον παράδειγμα έκ ξύλου εις όμοίαν περίπτωσιν έν 
τφ Κεραμεικω : ΑΑ 51, 1936, σ. 188 κέ., είκ. 16.

2 Βλ. Pottier-Reinach Necropole de Myrina, σ. 
492, ένθα άναφέρεται ότι τό άνακαλυφθέν εκεί τεφρο- 
δόχον άγγεΐον ήτο τοποθετημένον εντός στενοϋ λάκ
κου, πεπληρωμένου χωμάτων καί άνευ καλυπτούσης 
πλακάς.

3 Έπροτάθη διά τήν κατηγορίαν ταύτην τών αγγείων 
τό όνομα ·κάδο;*: βλ. Ρ. Devambez Grands bronzes 
du Musee de Stamboul (=Mem. de l’Inst. fran^ais 
d’archeol.de Stamboul, IV), σ. 58' Ch. Picard, BCH 
63,1939, σ. 246 κέ., Mon. Piot 37,1940, σ. 73 κέ., RA 
1941, II, σ. 154, Man. d’archeol. Ill, σ. 199. Άλλ’ ό 
κάδος οΰδαμοΰ μνημονεύεται έν τή φιλολογική παραδό- 
σει ώς έπιτύμβιον άγγεΐον. Μόνη μαρτυρία περί αύτοΰ 
έκ τής άρχαιότητος θά ήδύνατο νά χρησιμεύση επιγραφή 
πέριξ άπεικονιζομένου τύμβου έπί αγγείου τοΰ ’Εθνικού 
Μουσείου ’Αθηνών (Collignon Catalogue, άρ. 200bis), 
καθ’ δν τρόπον συνεπλήρωσε ταύτην ό Engelmann

(Jahresh. 8, 1905, σ. 154)' άλλ’ ούτε ή συμπλήρωσις είναι 
βεβαία (διάφορον βλ. έν S. Reinach Rep. Vas., I, 
σ. 161-5), ούτε τό έπί τοΰ τύμβου είκονιξόμενον άγγεΐον, 
εις δ άναφέρεται ή έπιγραφή, έχει τό σχήμα τής υπό 
συζήτησιν όμάδος. Τό μνημονευόμενων έπειτα ώς κάδος 
άγγεΐον έκ τάφου τήςΜυρίνης(ΡθΤΤΐΕΕ^ΒΙΝΑΟΗέ.ά.) 
δέν δύναται νά χρησιμεύση ώς βάσις τής προτεινομένης 
ονομασίας, διότι, πλήν άλλων, έκ μόνης τής περιγραφής 
τοΰ άγγείου άνευ άπεικονίσεως τοΰ σώματος αύτοΰ ού- 
δέν σαφές προκύπτει περί τοΰ άκριβοΰς σχήματός του. 
— Άντιθέτως, περί τής «υδρίας» έν έπιτυμβίφ χρήσετ 
όπως καί περί τής «κάλπιδος», έναλλασσομένης μετά τής 
πρώτης ή σαφώς άντικαθιστώσης αύτήν, εχομεν άσφα- 
λεϊς φιλολογικός μαρτυρίας : βλ. ΑΘΗΝΑΙΟΝ 10 ρ. 413 b' 
ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ Δημοσθ. έγκώμιον, 29' ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ Φι- 
λοποίμενα 21, Δημήτριον 53, Μάρκελλον 30' ΗρΩΔΙΑ- 
ΝΟΝ 3,15, 7' 4, 1, 3. "Οτι εις τά άνωτέρω χωρία υπό τό 
όνομα υδρία πρέπει νά νοήσωμεν τόν τύπον τοΰ νΰν δη- 
μοσιευομένου άγγείου καί τών όμοιων του, ούδεμία δύ- 
ναται νά ύπάρξη άμφιβολία : πρβ· G. Μ. Richter Gr. 
Bronzes in Metrop. Museum, a. 197 Richter-Milnb 
Shapes and Names, σ. 11. Διά τό έκ Φαρσάλων άγγεΐον 
έπροτιμήσαμεν τήν ονομασίαν τής κάλπιδος, διότι αΰτη 
κατά παλαιόν λεξικογράφον έν Bekker Anecdota, 1905, 
τυγχάνει θεσσαλική κυρίως λέξις προς δήλωσιντής υδρίας.

11
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"Οπως εις τά λοιπά ομοια παραδείγματα, καί ένταΰθα ή βάσις και αί λαβαί μετά 
των εξαρτημάτων αυτών κατεσκευάσθησαν ιδιαιτέρως διά χωνευσεως και προσηρμο- 
σθησαν έπειτα έπ'ι τοϋ σώματος τοΰ αγγείου διά μεταλλοκόλλας1. Ιδιαιτέρως ώσαύτως 
έξειργασμένον καί καθ’ δμοιον τρόπον προσηρμοσμένον είναι καί τό υπό την κάθετον 
λαβήν σφυρήλατον άνάγλυφον. Τό ίδιον τό σώμα τοΰ αγγείου είναι επίσης σφυρήλατοι^ 
συναρτηθέν εκ περισσοτέρων προφανώς φύλλων χαλκού, μετά τοσαυτης δεξιοτεχνιας 
συγκολ?α]θέντων, ώστε νά μη καταλείπωνται μηδέ ελάχιστα ίχνη τών συγκολλήσεων 
Τό περιχείλωμα δμαις τοϋ στομίου είναι καί τούτο κεχωρισμένως έξειργασμένον, έπειτα 
δε προσηρμόσθη έπί τοΰ αγγείου διά συγκολλήσεως, οΰσης καί σήμερον ευκρινούς εις 
την μη δρατήν δψιν υπό την στροφήν.

Έσημειώθη ήδη ή θαυμαστή διατήρησις τοϋ αγγείου. Πλήν άσημάντων φθορών 
εις τινα σημεία κατά τό μέσον τής κοιλίας, ούδεμίαν άλλην ζημίαν ύπέστη τούτο. 
Ή καθ’ δλα λεία εξωτερική επιφάνεια τοϋ σώματος καλύπτεται νϋν κατά τό μεγαλύ- 
τερον αυτής μέρος υπό έλαφροτάτου στρώματος πράσινης όξειδώσεως, ενώ τό πλεΐστον 
τοϋ ώμου καί ό λαιμός έξωθεν καί έσωθεν διατηρούνται εις τό αρχικόν ύπόξανθον 
χρώμα τοϋ ορειχάλκου1 2 3. Όμοιας χρυσιζοΰσης άποχρώσεως είναι καί αί λαβαί μετά 
τών έξαρτημάτων αύτών, δπως διαπιστοϋται εκ τών μή όξειδωθέντων υπό τοϋ χρόνου 
μερών. Τό άνάγλυφον, παρά τήν άλλως άρίστην διατήρησίν του, καλύπτεται νϋν υπό 
πρασινομελαίνης όξειδώσεως· μικρά τινα σημεία κατά τά εξωτερικά πέρατα τών πτερύ
γων, διατηρηθέντα ανέπαφα, άποδεικνύουν ούχί όμοίαν αναλογίαν συνθέσεως τοϋ μεταλ
λικού κράματος ένταϋθα: μικροτέρα δόσις κασσιτέρου άπέδωκε βαθύτερον χρώμα εις 
τό έλασμα τοϋ αναγλύφου, δπερ τοιουτοτρόπως θά έξήρετο περισσότερον έπί άνοικτο- 
τέρου βάθους.

Τό σχήμα τοϋ αγγείου (παρένϋ'. πίν. 1) είναι έξόχως αρμονικόν έν τώ συνόλοι 
καί εις τά καθ’ έκαστον μέρη, δ δε διακοσμητικός πλούτος αυτού καί αί άργυραΐ ένθέ- 
σεις εις τήν βάσιν καί τό στόμιον έξαίρουσι τούτο έτι μάλλον καί τό άναδεικνύουσι 
πραγματικόν αριστούργημα.

Υψηλή φοειδής κοιλία, έχουσα δξέως κυρτούμενον τον πυθμένα, ανέρχεται 
δι ήρέμα άνοιγομένου τόξου μέχρι τοϋ διαπεπλατυσμένου ώμου, δστις έλαφρώς καμ- 
πυ?\.ούμενος ένοϋται διά συνεχούς γραμμής μετά τοϋ εύρέος λαιμού, μειουμένου μικρόν 
κατά το μέσον καί έπιστεφομένου υπό ίσχυρώς έξέχοντος στομίου. Τό τελευταΐον τούτο 
σχηματίζει ευρύ επίπεδον χείλος (πλ. 0.02 μ.) κατά τήν άνω έπιφάνειαν, δπερ δρίζεται

1 Πρέπει νά αναφέρω δτι κατά τήν άνεύρεσιν τοΰ 
αγγείου τά μέλη ταϋτα ήσαν άποκεκολλημένα από τοΰ 
σώματος αύτοΰ καί ήτο επομένως δυνατή ή έξακρίβω- 
σις τοϋ τρόπου προσαρμογής των έπί τούτου. Διά δια- 
λελυμένου κηροΰ έγένετο προχείρως ή έπανατοποθέτη- 
σίς των πρός λήψιν φωτογραφιών.

2 Ή μέθοδος τής εκ φύλλων διά σφυρηλατήσεως κα
τασκευής τών χαλκών αγγείων είναι ή συνήθης (πρβ.
Richter, AJA. 41, 1937, σ. 532 καί 50, 1946, σ. 361· 
Milne αυτόθι, 48, 1944, σ. 26), χωρίς νά λείπουν καί 
παραδείγματα, εις α έφηρμόσθη ή διά χωνεύσεως μέθο

δος' τοιαΰτα άναφέρονται ή έ| ’Απολλωνίας έν Κων- 
σταντινουπόλει υδρία (Devambez έ'.ά., σ. 57), αί τοϋ 
Μουσείου τοΰ Chantilly (Μον. Ριοτ έ.ά.,σ. 74 καί S1), 

ή έξ “Αργους έν Ν. Ύόρκη (Richter έν Amelung 
Antike Plastik, σ. 184) καί ό λέβης τοΰ αύτοΰ Μουσείου 
(Milne AJA 48,1944, σ. 26, 3).

3 Ό παρά τοϊς άρχαίοις χαλκός «χρυσοφαής», παρά 
τόν «ήπατίζοντα» (BlOmner Technol. u. Terminol.1, 
IV, σ. 185 καί 330,2), τήν οποίαν άπόχρωσιν — ξανθήν 
ή αιματώδη—προσλαμβάνει ούτος άναλόγως τήςπροστι- 
θεμένης εις τό μείγμα ποσότητος κασσιτέρου.
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Τό άνω μέρος καί ή βάσις τής υδρίας των Φαρσάλων.
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έσωτερικώς μέν υπό διπλού ζεύγους έγχαράκτων περιθεουσών γραμμών (παρένϋ. 
πίν. 2α), έξωτερικώς δέ υπό τοϋ άποτόμως καταπίπτοντος περιχειλώματος, έπ'ι τής 
κορυφής τοϋ οποίου υπάρχει σειρά έκτυπων σφαιριδίων, ένώ ή εξωτερική αυτού επιφά
νεια κοσμείται πέριξ δι’ αργυρών ένθετων φών, εναλλασσόμενων προς αίχμάς βελών.

'Ολόκληρον τό σώμα στηρίζεται έπ'ι χαμηλής βάσεως, κοίλης έσωτερικώς καί συγ
κείμενης έκ τριών μερών: τού χθαμαλού πεπλατυσμένου ποδίου, τής μετά γλυπτού δια
κόσμου έχινοειδούς έπιφανείας καί τού άνοιγομένου προς τά έξω χείλους, έφ’ ου κυρίως 
έπικάθηται τό άγγεΐον (παρένϋ·. πίν. 2β). Βαθεΐα έντομή πέριξ ορίζει την μετάβασιν 
άπό τού ποδίου εις την κεκοσμημένην επιφάνειαν. Την γλυπτήν διακόσμησιν ένταύθα 
άποτε?ιεΐ σειρά καρδιοσχήμων φύλλων (λέσβιον κυμάτων), μεταξύ τών οποίων παρεντί
θενται πεντάφυλλα ανθέμια, κλίνοντα προς τά κάτω· τά εις τό μέσον τών καρδιόσχημων 
φύλλων ραβδία καί αί έντός τών κορυφών συνδέσεως στιγμαί είναι ένθετα έξ αργύρου.

Έκ τών τριών λαβών, δι’ οόν τό άγγεΐον είναι έφωδιασμένον κατά τό έθος τών 
υδριών, αί δύο οριζόντιοι είς τά πλάγια είναι τοποθετημένοι ευθύς υπό τον ώμον· 
ή κάθετος, προσηρμοσμένη έπί τού άνω μέρους τού λαιμού, ένοίνει αυτόν μετά τού ώμου 
κατά τήν έξωτερικήν κλίσιν τούτου, ένθα υπάρχει ή κάτω προσαρμογή αυτής. Τό υπό 
τήν λαβήν άνάγλυφον άπλούται ευρέως έπί τού σώματος, άποφευγομένης οΰτω τής 
«ξηρότητος», ήτις προκαλεΐται έπί άλλων όμοιων αγγείων έκ τής καταλειπομένης γυμνό- 
τητος τής κοιλίας ένεκα τού περιορισμού τού αναγλύφου είς μικρόν άνω μέρος αυτής \

Τά κύρια στελέχη καί τών τριών λαβών αύλακούνται βαθέως κατά τάς δρατάς 
αυτών πλευράς υπό ραβδώσεων, στρογγυλούμένων κατ’ άμφότερα τά άκρα καί διαχω- 
ριζομένων διά λεπτής αύλακος μεταξύ τών αιχμών έκάστης. Αί ραβδιοσεις τής έσωτε- 
ρικής οψεως δεν φέρουν αυλακώσεις, άλλ’ είναι έπίπεδοι καί στερούνται τής μεταξύ τών 
αιχμών λεπτής αύλακος- ή τοιαύτη διαμόρφωσις τής έσωτερικής οψεως αυτών καθίστα 
εΰχερεστέραν τήν διά τής χειρός λήψιν.

Αί οριζόντιοι λαβαί προσαρμόζονται έπί τού αγγείου δι’ ιδιαιτέρως κεκομμένων 
καί έξειργασμένων στρογγύλων δίσκων, έλαφρώς κυρτουμένων καί έσωτερικώς κοίλων . 
Ό γλυπτικός διάκοσμος τούτων συνίσταται έξ οκτώ κλειστόιν άνθέων λωτού πέριξ καί 
ισαρίθμων μεταξύ τούτων ανεστραμμένων ανθεμίων έκ τριών φύλλων έκάστου.

Τής καθέτου λαβής αί προσαρμογαί αποτελούν ένιαΐον μετά τού στελέχους σώμα 
καί φέρουν πλούσιον γλυπτικόν διάκοσμον, είλημμένον έπίσης έκ τού φυτικού βασι
λείου. Τό έπί τού λαιμού έπίθημα είναι διατεθειμένον καθ’ ύι^ος, τό δέ έπί τού ώμου 
κατά πλάτος, έκαστον έχον κλίσιν άνάλογον προς τήν τής έπιφανείας τού αγγείου, 
έφ’ ής προσαρμόζεται. Είς τό πρώτον, υπό τό στέλεχος τής λαβής παρίσταται κατακό- 
ρυφον αιχμηρόν φύλλον, εκατέρωθεν δέ αυτού ήμιανθέμια- άνωθεν τών τελευταίων καί 
εκατέρωθεν τού στελέχους τής λαβής σχεδιάζεται άνά εις λεπτός ρόδαξ· ή ύπολειπομένη 
προς τά άνω κενή έπιφάνεια τού έπιθήματος π?π)ροΰται υπό μικρών φύλλων άκάνθης.

1 Βλ· π.χ. υδρίας της Κωνσταντινουπόλεως καί τοϋ 
Chantilly: Devambez ε.ά., σ. 57 καί Picard, Mon. 
Piot ε.ά, σ. 74.

2 Έκ τών τεσσάρων μόνον ό εΤς μάς παρεδόθη" οί

λοιποί κατεκρατήθησαν προφανώς υπό τών ευρετών, 
θεωρηθέντες ίσως ώς έκ πολυτίμου ΰλης. ΠροσπάΟειαι. 
της αστυνομίας πρός άπόκτησιν καί τούτων ούδέν απο
τέλεσμα έφερον.
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Όμοια φύλλα καί έσχηματοποιημένα έσωθεν αυτών μεγαλύτερα άπλοΰνται καί επί της 
έπιψανείας τοϋ κάτω επιθήματος, δσην καταλείπει ακάλυπτον τδ έν μέρει επί τούτου 
προσηρμοσμένον άνάγλυφον. Τό άνάγλυφον (ΰψ. 0.17 μ., πλ. 0.12 μ.) έλέχθη ήδη δτι

Εΐκ. 2. Τό υπό την κάθετον λαβήν άνάγλυφον τής υδρίας των Φαρσάλων.

είναι σψυρήλατον μετά γλυπτικής επεξεργασίας έν ταΐς λεπτομερείαις· κοίλον δν έσωτε- 
ρικώς, προσκολλάται επί τοΰ σώματος τοϋ αγγείου διά των κατά τδ μάλλον ή ήττον 
πεπλατυσμένων πλαισιουσών πτερύγων. Έν αύτφ (παρένΰ'. πίν. 3 καί είκ. 2) παρί- 
σταται άνήρ πτερωτός, γυμνδς καί γενειών, κρατών ίσχυρώς άπδ τής όσφύος νεαράν 
γυναίκα, πλουσίως ένδεδυμένην, αίρομένην ήδη εις ίκανδν υπέρ τδ έδαφος ύψος.
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'Γό υπό τήν κάθετον λαβήν άνάγλυφον τής υδρίας τών Φαρσάλων έν μεγεθύνσει.
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Είναι τοσον γνωστόν έξ άλλων όμοιων παραστάσεων τό είκονιζόμενον ενταύθα 
θέμα απαγωγής, ώστε νά μή είναι δύσκολον να κατονομάσωμεν ευθύς έξ αρχής τούς 
ήρωας τής και έπ'ι τοϋ αγγείου τών Φαρσάλων εκτυλισσόμενης σκηνής: πρόκειται περ'ι 
τής γνωστής αρπαγής τής βασιλόπαιδος τών Αθηνών, κόρης τοϋ Έρεχθέως Ώρειθυίας 
υπό τοϋ βασιλέως τής Θράκης, τοϋ καθ’ Ησίοδον1 «αϊψηροκελεύθου» Βορέου, και 
τής μεταφοράς αύτής είς την πατρίδα αύτοϋ.

Ό Βορέας παρίσταται σχεδόν κατ’ ενώπιον, έλαφρώς έστραμμένος προς δεξιά καί 
κινούμενος προς την κατεΰθυνσιν ταύτην διά σταθεροϋ και άνοικτοϋ βήματος. Διά τοϋ 
προβαλλομένου άριστεροϋ μηροϋ, ίσχυρώς καμπτόμενου κατά τό γόνυ, πατεϊ σταθερώς 
δι’ ολοκλήρου τοϋ πέλματος, ενώ διά τοϋ τεταμένου δεξιού απωθεί μετά δυνάμεως 
τό ύπ’ αυτόν έδαφος και παρέχει τοιουτοτρόπως είς τό σώμα ορμήν προς τά άνω. 
Ό κορμός έχων έντονον τήν ανατομικήν διάπλασιν ανέρχεται ευθυτενής καί υπερήφα
νος, πλήρης αλκής και αθλητικής ρώμης παρά τήν δηλουμένην υπό τών χαρακτηριστι
κών τοϋ προσώπου ωριμότητα τής ηλικίας. ’Ασφαλώς προς έξαρσιν τής ακμαίας άνδρό- 
τητος τής μορφής ό καλλιτέχνης δεν παρέλιπε νά σημειώση διά λεπτής χαράξεως και 
τό δασύ τοϋ τριχώματος επί τε τοϋ στήθους και τοϋ άξονος από τοϋ όμφα?ωύ μέχρι 
τοϋ ανδρικού μορίου.

’Εκ τών βραχιόνων του, διά τών οποίων περιπτΰσσεται κατά τήν όσφύν τήν εκλε
κτήν του, μόνον ό δεξιός είναι ορατός καί διέρχεται όριζοντίως διά τοϋ στήθους αυτού, 
ενώ ό αριστερός κρύπτεται όπισθεν τής Ώρειθυίας. Αί πτέρυγες παρίστανται έν πλήρει 
αναπτύξει, δηλοϋσαι ούτως ότι, άφοΰ ό πτερωτός ήρως έξησφάλισε τήν αρπαγήν τής 
νύμφης, είναι ήδη έτοιμος νά πετάξη μετ’ αύτής άνά τούς αιθέρας, διά νά τήν φέρη 
διά μέσου τούτων είς τό έν Θράκη καταφύγιόν του.

Τήν στιγμήν ταύτην έκφράζει παραστατικώτατα ή προς τά άνω τείνουσα κεφαλή 
τοϋ Βορέου καί ή προσήλωσις τοϋ βλέμματος αύτοϋ προς τά ύψη. Πλαισιουμένη 
ή κεφαλή διά πλούσιας κόμης έν εΐδει άνερχομένων γλωσσών καί διά παχείας, ουλής 
γενειάδος καί ευτραφούς μύστακος, δεν έχει τίποτε από τήν άγρίαν αύτοϋ φύσιν ή τήν 
βάρβαρον καταγωγήν του. Ήρεμον μεγαλεΐον έπιβλητικής θελήσεως, ύπενθυμίζον 
μάλλον ό?αιμπίας μορφάς, άποτελεϊ τό δεσπόζον χαρακτηριστικόν τοϋ προσώπου του.

Άν είς τον Βορέαν ό καλλιτέχνης άπέδωκε τήν πλήρη αλκής καί δυνάμεως ανδρι
κήν φυσιογνωμίαν, είς τήν Ώρείθυιαν έξέφρασε τήν πλέον λεπτήν καί εύαίσθητον 
γυναικείαν χάριν. Ή όλη στάσις τοϋ κορμού μετά τοϋ πλουσίως πτυχουμένου ιματισμού, 
ή φιλάρεσκος κλίσις τής κεφαλής μετά τής όπισθεν άνεμιζομένης μακράς κόμης, αί πλή
ρεις χάριτος κινήσεις τών άκρων καί μάλιστα τοϋ δεξιού βραχίονος παρουσιάζουν 
αυτήν ως μίαν τών θελκτικών έκείνων όρχηστρίδων, οϊας έγνώρισεν ή αττική προ 
πάντων τέχνη τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος2.

Αίωρουμένη είς τήν αγκάλην τοϋ άπαγωγέως αφήνει τό σώμα νά καταπίπτη ελευ
θέριος, έχουσα τεταμένον τό έμπρόσθιον δεξιόν σκέλος καί χιαστί διερχόμενον όπισθεν 
τούτου τό άπομεμακρυσμένον αριστερόν. Ή έλαφρά στροφή αύτής προς δεξιά κατά

1 Θεογονία, 378 κέ.
2 Βλ. π.χ. F. Weege Der Tanz in der Antike, εΐκ. 2, 4, 129.
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τά άκρα μειοΰται συν τή άνόδω τοΰ σώματος, διά να καταλήξη εις πλήρη μετωπικότητα 
κατά τε τό στήθος και την κεψαλήν. Φέρει άχειρίδωτον χιτώνα, πορπούμενον έπ'ι τοΰ 
δεξιού ώμου και καταλείποντα γυμνόν τό αριστερόν αυτής στήθος· έκεΐθεν κατέρχεται 
ούτος προσκεκολλημένος έπ'ι τού σώματος, άφήνων να διαφαίνηται ΰπ’ αυτόν ή γραμμή 
τούτου· διαγραφών ελαφρούς κυματισμούς πτυχώσεων κατά τό άνω μέρος των μηράην 
καταλήγει κάτω είς πλουσίαν μεταξύ των σκελών δέσμην πτυχών, ίσχυρώς άνεμιζομέ- 
νην. ’Άνωθεν τοΰ χιτώνος φέρει ίμάτιον, τού όποιου τό έν άκρον καταπΐπτον από τού 
αριστερού ώμου συγκροτείται διά τού ομωνύμου βραχίονος και κατέρχεται προς 
τά πλάγια διά πλούσιας πτυχώσεως· τό έτερον άκρον κρατεί μετά περισσής χάριτος διά 
τής έκτεινομένης όπισθεν τής κεφαλής τού Βορέου δεξιάς χειρός, δπερ, θαυμασίως 
πτυχούμενον ενταύθα έν εϊδει ήνεμωμένου ιστίου, κατέρχεται όπισθεν τού σώματος 
τού ήρωος, έπιτρέποντος νά διαφαίνωνται μόνον τά κράσπεδα τούτου κατά μήκος τού 
τεταμένου μηρού καί κατά την έσωτερικήν γωνίαν τών σκελών αυτού. Είς τούς πόδας 
φορεΐ είδος περιτέχνων έμβάδων, κοσμουμένων κατά τό άνω μέρος διά λεπτών χαραγών.

Διά τής αριστερός χειρός κρατεί ίσχυρώς τον Βορέαν από τού δεξιού κάτω βρα
χίονος, προσπαθούσα διά τής χειρονομίας της ταύτης νά στηριχθή μάλλον άσφαλέστε- 
ρον έπ’ αυτού παρά νά απαλλαγή τής περιπτύξεώς του \ Τον δεξιόν βραχίονα, ώς ήδη 
έλέχθη, έκτείνει όπισθεν τής κεφαλής τού πτερωτού θεού.

Διά τής κλίσεως τής κεφαλής, έπιβληθείσης ίσως καί έκ τεχνικών λόγων ένεκα τής 
ύπερκειμένης λαβής, ό καλλιτέχνης κατώρθωσε νά άποδώση παραστατικώτατα την γραμ
μήν καί τά λεπτά χαρακτηριστικά τού προσώπου. Τό ώραΐον φοειδές περίγραμμα 
τούτου, οί μεγάλοι αμυγδαλωτοί οφθαλμοί, ή χαρακτηριστική «έ?ιληνική» ρίς, τό κανο
νικόν τού στόματος, ή άπαλότης τών παρειών καί ή πλουσίως άνεμιζομένη όπισθεν 
κόμη έξαίρουν τής νύμφης τήν γυναικείαν χάριν, τήν οποίαν τονίζει ακόμη περισσότε
ρον ή διάχυτος έπί τού προσώπου έλαφρά ανησυχία.

Ή σύνθεσις κατά τε τό σύνολον καί τάς λεπτομέρειας είναι έξ ίσου έπιτυ- 
χής. Διά τού ανοίγματος τών άκρων τού Βορέου ό καλλιτέχνης έπέτυχε νά δώση 
τό άναγκαϊον πλάτος είς τήν βάσιν τού συμπλέγματος, δπερ άλλως θά ήτο αντίθετον 
προς τούς νόμους τής τεκτονικής ένεκα τής διαπλατύνσεως αυτού άνω. Καί ή διασταύ- 
ρωσις τών ποδών τής Ώρειθυίας, έκτος τού ότι καθιστά σταθεράν τήν στάσιν αυτής, 
συντελεί συγχρόνως καί είς τήν συμπαγεστέραν αισθητικήν έδραίωσιν τής συνθέσεως. 
Ή κάμψις τού αριστερού σκέλους τού ήρωος έξ άλλου ήτο καί δι’ άλλον λόγον αναγ
καία, διά νά ύπάρξη υποστήριγμα είς τό αίωρούμενον σώμα τής γυναικός.

Είς τό τεταμένον σκέλος τού τελευταίου τούτου ό καλλιτέχνης συνεκέντρωσεν δλην 
τήν δύναμιν τής συνθέσεώς του, διότι διά τής άδιακόπου ανόδου ένός κεντρικού άξο- 
νος από τού άκρου αυτού μέχρι τής κορυφής τής νύμφης κατώρθωσε νά προσδώση 
ζωηράν φοράν τής συνθέσεως προς τά άνω. Διά τής προς τά άνω φοράς ταύτης τής 
συνθέσεως καί διά τής έκστάσεως, ήτις άποτυπούται έπί τής μορφής τοΰ ήρωος — άνά- 1

1 Τοιουτρόπως εχει τις τήν έντυπωσιν δτι πρόκει- τήρησις τοΰ ΗΡΟΔΟΤΟΥ I, 4: «... δήλον γάρ δή δτι, εί
ται περί εκούσιας απαγωγής, έρχεται δέ αύΟορμήτως μή αύταί έβούλοντο, οΰκ αν ήρπάζοντο».
είς τόν νοϋν ή διά τάς προκειμένας περιπτώσεις παρα-
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τασις κεφαλής, ένατένισις προς τό άπειρον—ή σκηνή προσλαμβάνει μεγαλειώδη έξαρ- 
σιν κα'ι εμφανίζεται οίονε'ι εκτυλισσόμενη πέραν τοΰ γήινου κόσμου, είς σφαίραν 
τοΰτ’ αυτό ουρανίαν.

Τό έκτεινόμενον σκέλος τής κόρης αποτελεί τον έτερον άξονα τοΰ πυραμιδοειδώς 
συντεθειμένου πίνακος. Ή άπομάκρυνσις από τοΰ κέντρου των προσώπων άμφοτέρων 
των μορφών, έπιβληθεΐσα ίσως εν μέρει κα'ι διά τεχνικούς λόγους, ήδΰνατο να έπιφέρη 
ποιαν τινα χαλάρωσιν τοΰ σχήματος τής πυραμίδος κατά την κορυφήν αυτής: διά τής 
συμπλοκής τών βραχιόνων ό κα?Αιτέχνης συνέδεσε τούς άνω κορμούς είς συμπαγή 
-όγκον κα'ι άπέφυγε τήν διάσπασιν τής πυραμίδος.

Ή όλη σΰνθεσις πλαισιοϋται ως ζωγραφικός πίναξ υπό ώραίου βάθους είς επάλ
ληλα στρώματα με όλοέν αύξάνοντα τόνον. Τό άνω στρώμα σχηματίζει τό θαυμασίως 
πτυχοΰμενον ίμάτιον τής γυναικός, δπερ κατερχόμενον κατά μήκος τοΰ περιγράμματος 
τών μορφών άναδεικνΰει έτι μάλλον τό τελευταΐον τοΰτο. Κάτωθεν αύτοΰ τό εσώτερον 
βάθος δηλοΰται διά τών πτερύγων είς άδρότερον τόνον, διά νά κατα?α']ξη έ'πειτα τοΰτο 
«ίς τό τελευταΐον στρώμα, δπερ σχηματίζει αυτή ή επιφάνεια τοΰ αγγείου.

’Από τον έξαίρετον τοΰτον πίνακα, τοσαύτης καλλιτεχνικής πνοής, δεν λείπουν 
•βεβαίως κα'ι μικραί τινες άτέλειαι. Τοιαΰτας θά ήδυνάμεθα νά σημειώσωμεν τήν κατά 
τινα άφΰσικον τρόπον άνάπτυξιν τής άριστεράς πτέρυγος, τοσοΰτον άπομακρυνομένης 
τής μορφής είς ήν ανήκει, ώστε νά κινδυνεΰη νά άποδοθή είς τήν έτέραν, ώς καί τήν 
άκατανόητον ένεκα τής έμποδιζούσης πτέρυγος κάλυψιν τών νώτων τοΰ Βορέου υπό 
τοΰ ίματίου τής Ώρειθυίας. Καί ταΰτα μέν έξηγοΰνται ίσως έκ τοΰ γεγονότος δτι 
καί αί πτέρυγες καί τό ίμάτιον είναι περισσότερον διακοσμητικά στοιχεία τής συνθέ- 
σεως παρά οργανικά μέλη αυτής· σημειοΰμεν δμως έκτος τούτων τον ύπεράγαν έξωγκω- 
μένον λαιμόν τοΰ Βορέου κατά τό έξω αύτοΰ περίγραμμα καί τήν ούχί έπιτυχή διάπ?*,α- 
σιν τής περί τάς λαγάνας χώρας τής Ώρειθυίας, μή δυνάμενα νά έρμηνευθώσιν ομοίως. 
Άλλ’ ίσως καί ένταΰθα θά ήδύνατο νά έχη τήν θέσιν της ή είς δμοίαν περίπτωσιν 
εύστοχος παρατήρησις τοΰ Devambez’, καθ’ήν είς τάς άτελείας ταύτας «πρέπει νά 
ίδωμεν μάλλον τήν έσκεμμένην θέλησιν τοΰ τεχνίτου, δπως άποφύγη κατά τό μάλλον ή 
ήττον άδεξίως δλας τάς λεπτομέρειας, έξ ών θά έκινδύνευε νά καταστροφή ό ρυθμός 
τής συνθέσεως, παρά άπλάς μόνον συμπτώσεις».

Έκ τής ανωτέρω άναλύσεως κατεδείχθη, νομίζω, ή καλλιτεχνική αξία τοΰ αναγλύ
φου. Τοιοΰτον έργον είναι αδύνατον νά προήλθεν έκ τών χειρών κοινού τίνος τεχνίτου. 
’Αποτελεί αναμφιβόλους προϊόν ακμαίου τίνος έργαστηρίου καί προς τήν κατεύΰυνσιν 
ταύτην οφείλει νΰν νά στραφή ή έρευνα ημών.

Έκ τών σημαντικωτέρων κατά τον 4ον π.Χ. αί. χαλκοπλαστικών έν Έλλάδι έργα- 
-στηρίων, ή πρώτη σκέψις δδηγεΐ προς τό τής Χαλκίδος ένεκα τής γειτονίας αυτής προς 
τον τόπον άνευρέσεως τοΰ αγγείου1 2. ’Αλλά τό σχήμα καί ό τρόπος διακοσμήσεως τοΰ

1 έ.ά·, σ. 59· Blinkenberg Knidia, σ. 106-7. W. Zuchner Gr.
2 Ή γνώμη τής W. Lamb Gr. Bronzes, σ. 184, Klappspiegel, σ· 186 κε.), οΰτε και τοΰ Furtwangler 

περί υπαγωγής τών υδριών τοΰ τύπου τούτου είς κοινόν περί άποκλειστικότητος τοΰ «εΰβοϊκοϋ» εργαστηρίου 
«ροδιακόν» έργαστήριον δέν έγένετο δεκτή (πρβ. (πρβ. Picard Mon. Piot ε.ά., σ. 93).
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τελευταίου τούτου, ή τεχνοτροπία τών μορφών τοϋ αναγλύφου και τό πνεύμα έν τή 
συνθέσει άπομακρύνουν αυτό από τοϋ έν λόγω εργαστηρίου.

Έάν παραβάλωμεν π.χ. τό δημοσιευόμενον άγγεΐον προς την έξ Ερέτριας υδρίαν 
τού Εθνικού Μουσείου τών Αθηνών 7913 (είκ. 3), έχομεν αμέσως αισθητήν την δια
φοράν τού περιγράμματος άμφοτέρων, προ πάντων κατά την βάσιν διά τού σχηματιζο- 
μένου εις τό έρετρικόν άγγεΐον πλαστικού δακτυλίου κατά τό άνω πέρας αυτής· ή ιδιορ
ρυθμία αΰτη άποτε?ιεΐ χαρακτηριστικόν γνώρισμα τών χαλκιδικών αγγείων και ανέρχε

ται μέχρι τής ωρίμου αρχαϊκής περιόδου', ίσως έν άρχή 
έξ άργολικής έπιδράσεως1 2. Τά διακοσμητικά έπειτα ίίέματα 
τής υδρίας τοϋ Εθνικού Μουσείου, μολονότι κατά βάσιν 
όμοια προς τά τής ήμετέρας, διαφέρουσιν έν τούτοις κατά 
τον τρόπον τής διατυπώσεώς των: εις την τών Φαρσάλων 
τό διακοσμητικόν στοιχεΐον είναι έντονώτερον, ένω εις την 
έξ Ερέτριας απεικονίζονται ταϋτα λιτότερα κα'ι χαράσ- 
σονται δέ ενός σχεδίου περισσότερον μαλακού και άτονου.

Διδακτική ωσαύτως είναι κα'ι ή σύγκρισις προς τό έκ 
Χαλκίδος κάτοπτρον έν τώ αύτώ Μουσείφ 7416, έφ’ ού 
παρίσταται ομοίως ή αρπαγή τής Ώρειθυίας3. Ή άπό- 
στασις μεταξύ τών δύο σκηνών ώς προς τήν έκφρασιν τών 
μορφών και τον τρόπον τής συνθέσεως είναι καταφανής 
παρά τινας έξωτερικάς ομοιότητας (κα'ι έδώ ή χιαστ'ι δια- 
σταύρωσις τών ποδών τής γυναικός): ό Βορέας έχει ένταϋθα 
αρκετήν δόσιν τής βαρβάρου αυτού προελεύσεως, τής δε 

Ώρειθυίας ό τρόπος, καθ’ όν αγωνίζεται νά απαλλαγή τού άρπαγός της, ήκιστα αρμόζει 
εις τήν εύγενή αυτής καταγωγήν έπί πλέον, ή σύνθεσις ένταϋθα έχει τό χιαστόν σχήμα 
αντί τής πυραμιδοειδούς άνυψώσεως αυτής έπί τής υδρίας τών Φαρσά?κον. Τοιουτοτρό
πως, τό θέμα έπί τοϋ χαλκιδικοΰ κατόπτρου απεικονίζεται κατά τρόπον έντελώς πεζόν 
αντί τής ουρανίας έξάρσεως αύτοϋ έπί τού ήμετέρου αγγείου4.

Εις ούχί διάφορον συμπέρασμα οδηγεί ημάς καί ή έξέτασις τοϋ άναγ?ιύφου 
από καθαρώς τεχνοτροπικής άπόψεως. Διότι εις τάς λεπτώς κραδαινομένας γραμμάς, 
δι ών αί εικόνες έμφανίζονται ώς έν μυθική) κόσμω, τού χαλκιδικοΰ έργαστηρίου5, 
άντιτίθενται αί σαφείς γραμμαί καί ή έκφραστικότης τών μορφών τού ήμετέρου ανα
γλύφου. Συγκρίνοντες π.χ. τούτο προς τό έν έκτύπω μόνον διατηρηθέν άνάγλυφον 
Ερωτος καί Ψυχής έκ τίνος υδρίας χαρακτηρισθείσης ώς χαλκιδικής6, βλέπομεν πόσον

Είκ. 3. Χάλκη υδρία έξ ’Ερέτριας. 
Άθήναι’ΕΟν. Άρχ.Μουσ. άρ. 7913

1 Πρβ. όμοιας εις τό Μουσεΐον τής Χαλκίδος τοΰ 5 αί. 
π.Χ. (Zuchner έ.ά., είκ. 94 καί σ. 194) καί εις τό Μου
σεΐον τής Νεαπόλεως τοΰ τέλους τοΰ 6ου π.Χ. αί. (RM 
38/39,1923/24, σ. 379, είκ. 15 καί σ. 394).

2 Βλ. πχ. οίνοχόην τοΰ Λούβρου έξ Άργολίδος: RM 
έ·ά., σ. 346, είκ 1, μετά τοΰ αΰτοΰ πλαστικοΰ δακτυλίου.

3 Zuchner έ.ά., σ. 170, είκ. 183.

4 Πρβ Ch. Picard L’invention et l’adaptation 
des groupes d’enlevement dans Part grec : Genava 
13, 1935, σ. 63 κέ.

5 Λεπτομερή άνάλυσιν τών γνωρισμάτων τοΰ έργα
στηρίου τούτου βλ. Zuchner έ.ά., σ. 162 κέ.

6 Αυτόθι, είκ. 96 καί σ. 195.
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άντιτίθεται ή πλήρης ένεργείας έντασις των μορφών τοΰ φαρσαλίου αναγλύφου προς 
την άψυχον εκφρασιν αυτών έπ'ι τοΰ χαλκιδικοΰ όμοιου.

Εγγύς τοΰ χα?,.κιδικοΰ εργαστηρίου τεχνοτροπικώς ΐσταται τό ιωνικόν έργαστή- 
ριον. Δι’ οΰς λόγους τό πρώτον άπεκλείσθη διά τό δημοσιευόμενον άγγεϊον, πρέπει και 
τοΰτο να έξαιρεθή. Ό ΰπερμέτρως ζωγραφικός ρυθμός, ή άβρότης τών μορφών και 
αί καθ’ ύπερβο?ιήν μαλακα'ι γραμμα'ι σωμάτων κα'ι ένδυμάτων, άποτελοΰντα τα κυριώ- 
τερα χαρακτηριστικά τής ιωνικής άντιλήψεως', δεν είναι τά τεχνοτροπικά γνωρίσματα 
τοΰ φαρσαλίου αναγλύφου. Εις τό κατά τι παλαιό- 
τερον τοΰ ήμετέρου άνάγλυφον επί τοΰ κρατήρος 
τών Μαινάδων έν Βερολίνο)1 2 καί τό σύγχρονον προς 
τό ήμέτερον επί τοΰ κάδου τής Νίκης έν τω αύτώ 
Μουσεία»3, άμφότερα τής ιωνικής σχολής, έχομεν 
διδακτικά παραδείγματα διά την διαφοράν τοΰ έκ 
Φαρσάλων αναγλύφου από τών ιωνικών μορφών 
κατά τε την γραμμήν, την εκφρασιν καί την διατύ- 
πωσιν τών πτυχών.

Έκ τών άλλων τορευτικών έργαστηρίων τής 
παρούσης περιόδου ση μαντικώτατον υπήρξε τό τής 
Κορίνθου4, έκ τής πλούσιας παραγωγής τοΰ όποιου 
ικανά προϊόντα έφθασαν μέχρις ημών καί δη καί 
αγγεία τοΰ τύπου τών Φαρσάλων5. ’Από τάς Αθή
νας έξ άλλου, όπου κατά τό β' ήμισυ τοΰ 5ου π.Χ. αί. 
μαρτυροΰνται όνομαστοί τορευταί6, ευάριθμα μό
νον παραδείγματα διεσώθησαν τής άκολουθούσης
περιόδου7, ικανά όμως νά διαπιστώσουν την συνέχειαν τής παραδόσεως καί ένταΰθα 
κατά την άφορώσαν ημάς περίοδον.

Εις ό,τι αφορά τό σχήμα καί την διακόσμησιν τών υπό συζήτησιν αγγείων, 
τά άποδοθέντα εις τά δύο ανωτέρω έργαστήρια παρουσιάζουν αισθητήν ομοιότητα 
μεταξύ των, μικραί δέ τυχόν διαφοραί οφείλονται μάλλον εις χρονικήν άπόστασιν ή εις 
διάφορον προέλευσιν αυτών8. Όθεν αντιπαραβολή τοΰ νέου ευρήματος προς τά ήδη

Είκ· 4. Χάλκη υδρία έκ Λοκρίδος. 
Μουσ. Βερολίνου άρ. 8068.

1 Πρβ. Ch. Picard Manuel III σ. 198.
2 ZItchner Der Berliner Manadenkrater (Win- 

kelmannsprogr. 98, 1938): τοΰ 400-390 π.Χ.
3 Schroder Gr. Bronzeeimer im Berl. Antiq. 

(Winkelmannsprogr. 74, 1914, πίν. 1-3) : τοΰ 360-350 
(πρβ. Picard ε.ά., σ. 200).

4 Πρβ. ZiicHNERGr. Klappspiegel, σ. 175. Picard 

ε.ά., σ. 255-6.
5 Πρβ· ZiicHNER ε.ά., σ. 175 κέ. και σ 187 είδι- 

κώς διά τάς υδρίας. Schefold, Gnomon 12, 1936, 
σ. 577. Picard ε.ά , σ. 256, 2.

6 Πρβ. Lipfold Toreutik, έν RE VI, σ. 1762-3. 
Picard, Mon. Piot, ε.ά., σ. 95 Manuel II, σ· 259 κέ.

7 Άπαριθμούμενον υλικόν βλ· έν ZOchner ε.ά.,

ο. 221 κέ., ένθα προσθετέον καί τήν υδρίαν τής 
Ν. Ύόρκης: AJA 50.1946, πίν. 22-23 καί σ. 365 6.

8 Ή όμοιότης αΰτη, ή οποία, δυναμένη νά έπε- 
κταΟή έν τινι μέτρφ καί εις παραδείγματα έξ άλλων 
έργαστηρίων, ήγαγεν άλλοτε τούς ειδικούς, ώς ήδη έλέ- 
χθη, εις τήν ΰπόθεσιν περί άποκλειστικότητος ενός έρ- 
γαστηρίου, έξηγεΐται υπό τοΰ Picard (Mon. Piot, ε.ά., 
σ. 94) ως όψειλομένη εις τόν άποδοθέντα εις τά έν 
λόγω άγγεΐα τύπον υπό τής κατά παράδοσιν εύσεβείας 
τών Ελλήνων. Εις τήν εύστοχον ταύτην ερμηνείαν θά 
ήδύνατο νά προστεθή καί ή άμοιβαία έπίδρασις τών 
κατά τόπους έργαστηρίων άναλόγως τής γειτονίας καί 
τής καλλιτεχνικής αυτών επαφής.

12
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γνωστά έπ'ι τή βάσει μόνον των γνωρισμάτων τούτων δεν δύναται νά όδηγήση εις 
άσφαί.ή συμπεράσματα ως προς την καταγωγήν του. 'Οπωσδήποτε, θά ήδυνάμεθα νά 
σημειώσωμεν ότι ή χαμηλή καί διαπλατυνομένη βάσις τής υδρίας ημών ευρίσκει ανα
λογίαν εις την έν Βερολίνω 8068 εκ Λοκρίδος (είκ 4) \ μετά τοΰ κοινού μάλιστα 
εις άμφοτέρας χαρακτηριστικού τής εντομής μεταξύ τού καθέτου ποδός καί τής διακε- 
κοσμημένης επιφάνειας. Ή τελευταία άπεδόθη εις το αττικόν έργαστήριον1 2, καί είναι 
άξιον παρατηρήσεως ότι ή ιδιορρυθμία αύτη τής εντομής ανευρίσκεται καί επί συγχρό
νων πήλινων αγγείων αττικής κατασκευής3.

Παρετήρησαν ήδη ότι ό ρυθμός τής ζωφόρου τού ναού τής Φιγαλείας καί τής 
τέχνης τού Τιμοθέου έπέδρασαν ιδιαζόντως επί τής διαμορφώσεως τής κορινθιακής 
τορευτικής4· τού τελευταίου μάλιστα ή έπίδρασις έξηκολούθησεν επ’ αυτής καί μετά τά 
μέσα τού 4ου π.Χ. αί. Ό ρυθμός τής Φιγαλείας διά τής πρωτογόνου ορμητικής δυνάμεως 
καί τού ρεαλισμού των μορφών του5 άποτυπούται προ πάντων επί κατόπτρων μετά 
παραστάσεων πολεμικών σκηνών, ένω εις την έπίδρασιν τού Τιμοθέου όφεί?νθνται 
ό τρόπος διαπραγματεύσεως τών ενδυμάτων, υπό την πτύχωσιν τών οποίων διαφαίνε- 
ται πάντοτε ή γραμμή τού σώματος, ή ζωηρά σωματικότης τών μορφών μετά στρογγυ
λού μένοιν γραμμών καί εντόνων καμπυλοτήτων καί τό ισχυρόν πάθος τών προσώπων, 
άτινα άποτελούσι τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τών προϊόντων τής κορινθιακής 
μεταλλοτεχνίας. Διά τών χαρακτηριστικών τούτων αί κορινθιακοί μορφαί υλοποιούνται, 
περισσότερον διεγείρουσαι ή έμπνέουσαι, καί εις ας περιπτώσεις δεν απεικονίζονται 
ερωτικοί σκηναί. Τό ήθος καί ή εύγενής χάρις τών μορφών τού ήμετέρου αναγλύφου 
φέρουν τούτο εις πλήρη άντίθεσιν προς τάς κορινθιακός εικόνας5 7.

Έκ τού κορινθιακού εργαστηρίου άλλως τε διετηρήθησαν απεικονίσεις τού αυτού 
καί επί τής δημοσιευομένης υδρίας θέματος, επί όμοιου μάλιστα υλικού (είκ. 5 καί 6)Ί. 
Εις τά παραδείγματα ταύτα ή διαπραγμάτευση; τού θέματος γίνεται καθ’ όν τρόπον καί 
εις τό έκ Χαλκίδος κάτοπτρον, επί τού οποίου άλλως τε ή κορινθιακή έπίδρασις είναι 
καταφανής8. Καί εδώ ό πτερωτός ήρως παρίσταται ένδεδυμένος κατά τον θρακικόν 
τρόπον, τό γνώρισμα δε τούτο ώς καί ή ακαταστασία τής κόμης καί τού πώγωνος καί 
τά αδρά χαρακτηριστικά τού προσώπου καθιστώσιν έ'κδηλον τήν φύσιν καί τήν κατα-

1 Blinkenberg Knidia, είκ. 44. AJA ε.ά, πίν. 
24. είκ. 4.

2 ZiicHNER ε.ά., σ. 191.
3 Βλ. πχ. τήν ύδρίαν Ν. Ύόρκης 24.97.5 : Schefold 

Untersuch. K.V., είκ. 35, 40— KV, πίν. 11, καί τήν 
ίιδρίαν έν Leningrad : CR P£tersb., 1872, πίν. 12 = 
Schefold Unters., σ. 21 άρ. 161.

4 Zuchner ε.ά., σ. 198. Picard Manuel, III, 
σ. 254.

5 Πρβ. Zuchner Winckelmannspr., ε.ά. σ. 15.
6 Πρβ. πχ. τό κάτοπτρον τοΰ Λούβρου 1712, ZiiCHNER 

Klappsp. πίν. 9. τοΰ Βρεττ. Μουσείου 288, αυτόθι, πίν. 
22-23. τοΰ αύτοϋ Μουσ. 292, αυτόθι, πίν. 24 25. τοΰ 
Έθν. Μουσ. Αθηνών, αυτόθι, είκ. 22 κλπ.

7 Άπαρίθμησιν μετ’ άπεικονίσεως τοΰ ύλικοΰ βλ.

Richter έν AJA ε.ά., σ. 365, πίν. 28, είκ. 21-24. Έξ αυ
τών ή υδρία άπό τήν Μεσημβρίαν τής Θράκης άπεδόθη 
εις τό έν λόγφ έργαστήριον (Zuchner ε.ά., σ. 179), 
ομοίως καί τό έκ Κάλυμνου άνάγλυφον (αυτόθι, σ. 180)' 
ή υδρία τής Κυζίκου χαρακτηρίζεται μέν ώς εγχώρια, 
άλλ’ εις τό άνάγλυφον ταύτης άποκαλΰπτεται πιστή άν- 
τιγραφή κορινθιακού προτύπου καί δή τοΰ έκ Μεσημ
βρίας (αυτόθι, σ. 195-6)' τό παράδειγμα, τέλος, άλλοτε 
τής συλλογής Hearst, αν καί άγνωστου προελεύσεως, 
δέν δύναται νά άποχωρισθή τής προκειμένης όμάδος 
καί πρέπει νά άποδοθή εις τό αυτό έργαστήριον ή εις 
έ’μπνευσιν τούτου.

8 Περί τής έπιδράσεως τοΰ κορινθιακοΰ επί τοΰ 
χαλκιδικοΰ εργαστηρίου κατά τήν προκειμένην περίο
δον, βλ. Zuchner ε.ά. σ. 172.
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γωγήν αύτοϋ. Κρατεί σταθερώς από τής όσφύος διά των βραχιόνων την Ώρείθυιαν, 
ένδεδυμένην κατά τον συνήθη τρόπον και καταβάλλουσαν άπεγνωσμένην προσπάθειαν, 
ινα απαλλαγή τής περιπτύξεως τούτου. Έν τή συνθέσει κυριαρχεί σύγχυσις γραμμών 
και αξόνων και ελλείπει ή προς τά άνω φορά: άμφότεραι αί μορφαί είναι προσδεδεμέναι 
έπ'ι τοϋ εδάφους διά τοϋ έφ’ ού ΐστανται βάθρου — έξαίρεσις εις το άνάγλυφον τής 
Καλύμνου, ένθα ή νύμφη αίωρεΐται υπέρ τό έδαφος — κα'ι ή ίσοκεφαλία αυτών εμπο
δίζει τό βλέμμα τού θεατού νά έκταθή ύψηλότερον. Τοιουτοτρόπως, και κατά την έκ-

Είκ. 5. Άνάγλυφον χαλκής υδρίας Είκ. 6. Άνάγλυφον χαλκής
έκ Κάλυμνου. Βρεττ. Μουσ. άρ. 310. υδρίας έκ Κυζίκου. Μονάχον.

φρασιν τών μορφών κα'ι κατά τον τρόπον τής συνθέσεως ή σκηνή παρίσταται έπ'ι τής 
όμάδος ταύτης, δπως και εις τό χαλκιδικόν κάτοπτρον, έν δλη αυτής τή κοινοτυπία ώς 
θέμα καθαρώς ανθρώπινον κα'ι πεζόν.

Πόσον διάφορος παρίσταται αυτή έπ'ι τού ήμετέρου αναγλύφου, δπου ή θεία 
ευγένεια κα'ι έκστασις τών μορφών, ή σαφήνεια τών άνερχομένων γραμμών καί τών 
τεμνουσών δριζοντίων καί ή προς τά άνω φορά τής δλης συνθέσεως, άπλουμένης έλευ- 
θέρως έπ'ι τού αγγείου άνευ οίουδήποτε βάθρου, άποσπώσιν αυτήν από τοϋ γήινου 
κόσμου καί τήν μεταφέρουσιν εις τήν σφαίραν τοϋ ουρανού!

Θά ήδυνάμεθα νά σκεφθώμεν περί τής γειτονικής προς τήν Κόρινθον πόλεως τής 
Σικυώνος, δπου ή «χρηστογραφία» έν τή ζωγραφική ευρίσκει παράλληλον έκφρασιν 
καί εις τήν τορευτικήν τέχνην1. Είς τά δύο πράγματι σύγχρονα προς τό δημοσιευόμε- 
νον άγγεΐον κάτοπτρα τής Συλλογής Σταθάτου, προσφάτως δημοσιευθέντα υπό τοϋ 
Καθηγητοϋ κ. Οικονόμου2, άνευρίσκομεν πλήν τοϋ έκφραζομένου ήθους τών μορφών 
καί τινα έξωτερικά χαρακτηριστικά, προσεγγίζοντα τά κάτοπτρα ταύτα προς τό έκ Φαρ
σάλων άνάγλυφον: σημειοϋμεν τάς δύο παραλλήλους γραμμάς, τάς σχηματιζομένας διά 
τής έκτάσεως τών αντιθέτων βραχιόνων τοϋ Άχιλλέως-Τρωΐλου, δι’ ών δ καλλιτέχνης

1 Πρβ. Picard Manuel, III, σ· 256 κέ.
2 Melanges Ch. Picard, a. 770 κέ. Annuario 24-25, 1950, σ. 133 κέ.
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ουνέδεσε τάς άντιθέτως κλινούσας μορφάς (είκ. 7)' την πτύχωσιν τοΰ άπό τοΰ αριστε
ρού βραχίονος τοΰ Άχιλλέως καταπίπτοντος ίματίου· την στιβαρότητα τοΰ σώματος 
αΰτοΰ, όπως κα'ι τοΰ Ήρακλέους επί τοΰ άλλου κατόπτρου (είκ. 8), όμοίαν προς την 
τοΰ ήμετέρου Βορέου· την πλαστικότητα τοΰ σώματος τής Αυγής, όμοιάζουσαν κάπως 
προς την τής Ώρειΰυίας. Άλλ’ ή μεγάλη έλαστικότης των μορφών, ή ισχυρά δήλωσις 
των μυών των ανδρικών σωμάτων, ή ραδινότης αυτών και αί έπιμήκεις άναλογίαι

Είκ. 7. Χαλκοΰν κάΐοπτρον τής Συλλογής Ελένης Σταθάτου : Άχιλλεύς 
■καί Τρωΐλος (MIslanges Ch. Picard σ. 771 είκ. 1).

μετ’ έπιστεφοΰσης μικράς κεφαλής, χαρακτηριστικά, άτινα ώδήγησαν τον δημοσιεύ- 
σαντα ταΰτα να τα άποδώση δικαίως εις αυτόν τον Λύσιππον ή τουλάχιστον εις 
την άμεσον σχολήν αύτοΰ1, δεν ανευρίσκονται έπ'ι τοΰ ίδικοΰ μας αναγλύφου, όπου 
ή μορφή τοΰ Βορέου είναι περισσότερον συμπαγής κα'ι οι μΰς αύτοΰ μαλακώτεροι, ή δέ 
φυσιογνωμία τοΰ προσώπου δλως διάφορος, όπως και τής Ώρειθυίας παραβαλλόμενης 
προς τήν μορφήν τής Αυγής. Ή χαρακτηρίζουσα τάς μορφάς τοΰ αναγλύφου τών 
Φαρσάλων «χάρις», προ πάντων εις τήν μορφήν τής ΏρετΟυίας, ελλείπει έκ τών 
κατόπτρων τής Συλλογής Σταθάτου και οδηγεί τό ήμέτερον μάλλον προς τήν αττικήν 
σχο?ιήν.

Χωρίς νά άνατρέξωμεν εις τό παλαιότερον υλικόν τοΰ άΟηναϊκοΰ εργαστηρίου,

1 Melanges σ. 772-3, Annuario σ. 137.
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όπου απεικονίζεται τό άφορών ημάς θέμα', θά μνημονεΰσωμεν μόνον τής κατά τό 
μεγοΛύτερον μέρος διατηρηθείσης αριστοτεχνικής συνθέσεως τούτου εις τό Α άκρω- 
τήριον τοϋ ναοΰ τών ’Αθηναίων έν Δήλω, τοϋ τέλους τοϋ 5ου π.Χ. αί.2. Ό βασιλεύς τής 
Θράκης πάρίσταται γυμνός, μετά τής αυτής ώς καί εις τό άνάγλυφόν μας ολύμπιας έπι- 
βλητικότητος. Καί εδώ ή βασιλόπαις τών ’Αθηνών, αίρομένη είς ικανόν ύψος υπό τοϋ 
έραστοϋ της, τοϋ οποίου τά νώτα περιβάλλει διά τοϋ ίματίου της, διατηρεί ήρεμον άξιο-

Χαλκή τεφροδόχος κάλπις έκ Φαρσάλων

Είκ. 8. Χαλκοΰν κάτοπτρον τής Συλλογής Ελένης Σταθάτου : 'Ηρακλής καί 
Αΰγη (Annuario XXIV-XXVI (1950) πίν. XV).

πρέπειαν μετά τής χαρακτηριστικής κλίσεως τής κεφαλής κα'ι τής διάχυτου έπ'ι τοϋ προ
σώπου συγκεκρατημένης ανησυχίας. Τό όλον σύμπλεγμα έχει τό σχήμα τής πυραμίδος

1 ΑΙ πρώται παραστάσεις τοϋ θέματος εμφανίζον
ται ευθύς μετά τά Περσικά. Καθ’ δλον τόν 5 αί. απει
κονίζεται συνηθέστερον ή καταδίωξις τής νύμφης υπό 
τοϋ πτερωτού βασιλέως, οπανιώτερον αυτή ή απα
γωγή. Είς δύο αγγεία, δπου διετηρήθη ή στιγμή 
αυτή (άμφορεύς Μονάχου 2345 (J. 376), τοϋ ζωγράφου 
τής Ώρειθυίας : Beazley ARVP, 325,2 — δμοιος Βε
ρολίνου 2165, τοϋ ίδιου ζωγράφου, αυτόθι, 324, 1, τών 
πρωίμων κλασσικών χρόνων), παρά τήν δηλουμένην 
ορμητικήν φύσιν τοϋ ήρωος, εχει καί ένταϋθα ή σκηνή 
όπως καί εί; τά κατωτέρω σημειούμενα αττικά παρα
δείγματα, μεγαλειώδη έξαρσιν καί ευγένειαν, προπάν

των διά τής στάσεως τής γυναικός, παρεχούσης τήν έν- 
τύπωσιν δτι δεν άπάγεται αυτή άκουσίως καί δτι μάλ
λον πρός χαιρετισμόν παρά προς βοήθειαν καλεϊ τάς 
συντρόφους της διά τών έκτεινομένων βραχιόνων αυ
τής : καί ένταϋθα εχομεν τήν έντύπωσιν θείας τινός 
μυσταγωγίας, ούχί συνήθους τινός απαγωγής.

2 Dixos XII, είκ. 276 καί πίν. 27 (άποκατάστασις 
έν πίν. 15). Picard Manuel II σ. 178 κέ. Τελευταίαν 
συμπλήρωσιν διά τών νεωστί άνακαλυφθέντων τεμαχίων 
βλ. έν Ν. Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΣ Όδηγός τής Δήλου» 
είκ. 84.
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όπερ βοηθούσης και τής θέσεως, έφ’ ής τοΰτο ΐστατο, παρουσιάζει την όλην σκηνήν 
ώς ίπταμένην.

Ή καθ’ όλα μεγαλειώδης αΰτη παράστασις προσαρμόζεται προς την αθηναϊκήν 
φιλοτιμίαν και τήν βαθυτέραν έννοιαν τοΰ μύθου. Ή άπαχθεΐσα είναι ή πρώτη κόρη 
των ’Αθηνών καϊ ό Βορέας ούχ'ι ό χυδαίος άρπαζ αυτής, άλλ’ ό καθ’ Ηρόδοτον «γαμ
βρός» τών ’Αθηναίων1, ό όποιος εις πρώτην έπίκλησιν σπεύδει προς βοήθειαν των και 
προς τιμήν τοΰ οποίου ίδρύουσιν οΰτοι βωμόν παρά τον Ίλισσόν. Δεν θά ήτο λοιπόν 
ανεκτή εις τό αίσθημά των οίαδήποτε κατάπτωσις τοΰ θέματος εις πεζήν τινα απαγω
γήν, ήτις άλλως τε δεν θά συνεβιβάζετο καί προς τήν βαθυτέραν έννοιαν τοΰ μύθου, 
ούχί διάφορον κατά βάσιν τής αρπαγής τής Κόρης υπό τοΰ Πλούτωνος1 2.

Κατά τον τρόπον, καθ’ όν ερμηνεύεται τό θέμα εις τό ανωτέρω πλαστικόν σύμ
πλεγμα, επαναλαμβάνεται έπειτα τοΰτο καί εις τήν μικροτεχνίαν τοΰ αττικού εργαστη
ρίου. Τοιουτοτρόπως, εις τήν υδρίαν τοΰ Μουσείου τής Νεαπόλεως 2912 τοΰ ζωγράφου 
τοΰ Μελεάγρου3, μολονότι τά χαρακτηριστικά καί ή διάθεσις τών μορφών άπεδόθησαν 
κατά διάφορον ή είς τό ανωτέρω άκρωτήριον τρόπον (ό ήρως αγένειος νέος, φέρων 
επί τών ώμοιν τήν νύμφην), είναι όμως σαφής ή προσπάθεια τοΰ ζωγράφου νά έξάρη 
τήν όλην σκηνήν υπέρ τά γήινα διά τής άνατάσεως τής κεφαλής τοΰ Βορέου, τής προς 
τά άνω φοράς τών πτερύγων καί τής επιβλητικής άνυψώσεως τής γυναικός.

Κατά τό ίδιον πνεύμα απεικονίζεται τό θέμα καί είς δύο παραδείγματα έκ τής 
Ν. ’Ιταλίας: είς οίνοχόην τοΰ Μουσείου τοΰ Λούβρου4 είναι καθ'’ υπερβολήν έντονος 
ή όλη έξαρσις τής σκηνής, καί είς τον αμφορέα τοΰ Μουσείου τής Νεαπόλεως5, πλήν 
τών άλλων, παρατηρούνται καί καταφανείς ομοιότητες προς τό άνάγλυφον τών Φαρσά
λων από άπόψεως συνθέσεως (διασταύρωσις τών ποδών τής Ώρειθυίας, τρόπος συνε- 
νώσεως τών διασταυρουμένων βραχιόνων). Δεν χωρεΐ αμφιβολία περί τής αττικής έπι- 
δράσεως επί τών τελευταίων παραδειγμάτων®, επί τοΰ αγγείου μάλιστα τοΰ Λούβρου, 
όπου ό βασιλεύς τής Θράκης είναι ή ακριβής άποτύπωσις τής μορφής τοΰ Θανάτου επί 
τών αθηναϊκών ληκύθων.

Είς τήν ομάδα ταύτην τών έργων, άπορρέουσαν αμέσως ή εμμέσως από τοΰ αττι
κού εργαστηρίου, πρέπει άναμφιβόλως νά τοποθετηθή καί τό ήμέτερον άνάγλυφον. 
Τεχνοτροπικά άλλως τε γνωρίσματα, ώς θά ίδωμεν ευθύς αμέσως, οδηγούν ωσαύτως 
προς τό έργαστήριον τοΰτο.

Είναι σαφής ή έπίδρασις τοΰ πραξιτελείου ρυθμού επί τής μορφής τής Ώρειθυίας, 
διά τής έκφραζομένης εν αύτή «χάριτος» καί τοΰ άποτετυπωμένου γυναικείου κάλλους,

1 VII, 189. Περί τής αυτής παραδόσεως καί αλλα
χού τού ελληνικού κόσμου πρβ. Nilsson Geschichte 
der gr. Religion (Miinchen 1941), σ. 106, 11.

2 C. Robert Gr. Heldens. I, σ. 167-168. Πρβ.
Heuzey έν Gaz. des Beaux-Arts 17, 1875, II, σ. 193
κέ. Περίληψιν τών περί τής γενέσεως καί έξελίξεως τοΰ
μύθου απόψεων βλ. Eva Krank Oreithyia, έν RE 
XVIII, 1, σ. 951 κέ. πρβ. Roscher Lexikon, I, 
σ. 809 κέ.

3 Schefold έν Jdl. 52, 1937, σ. 52-53, είκ. 12. 
Beazley ARV, σ. 872, άρ. 26: τοΰ 390 π.Χ.

4 Rayet - Collignon La ceramique grecque, 
σ. 300, είκ. 115.

5 Annali d. Inst. 1843, σ. 393, πίν. Ο. άρ. S. 
Heydemann, άρ. 2912.

6 Περί τής έν γένει έπιδράσεως τής αττικής κερα
μικής είς τά ίταλιωτικά εργαστήρια βλ. Ch. Dugas 
Vases έν Daremberg DA, VI, σ. 651.
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ακόμη και διά τοΰ οφιοειδούς σχηματισμού τής γραμμής τοϋ σώματος, επιτυγχανόμενου 
διά τοϋ καμπτόμενου αριστερού σκέλους κα'ι τής άντιθέτως κλινούσης κεφαλής. Πλέον 
συγκεκριμένως, δυνάμεθα νά παραβάλωμεν την μορφήν ταΰτην προς την τής Δηιανεί- 
ρας έπ'ι τής πελίκης τοΰ Μουσείου τοϋ Leningrad1, έφ’ής παρίσταται ή αρπαγή αυτής 
υπό τοϋ Νέσσου: ή στάσις τής άπαγομένης ένταύθα, ή χαρίεσσα γραμμή τοϋ σώματος 
κα'ι ή διαμόρφωσις τής κατερχομένης έπι τοϋ ώμου κόμης εύρίσκουσι πλήρη άνταπό- 
κρισιν έπ'ι τής νύμφης τοϋ αναγλύφου των Φαρσάλων. Ή τόσον έπειτα θελκτική κλίσις 
τής κεφαλής τής τελευταίας, τό ώραΐον φοειδές πρόσωπον κα'ι ή πλούσια πτύχωσις τοϋ 
ίματισμοϋ άπαντώσιν ομοίως εις τήν Άφροδίτην μιας οίνοχόης τοϋ αύτοϋ Μουσείου1 2. 
Είδικώς ώς προς τήν πτύχωσιν, άναφέρομεν ακόμη τήν άνάγλυφον Νηρηίδα έπ'ι τοΰ 
πώματος πυξίδος τίνος έν Λούβρω3 κα'ι τήν Άφροδίτην έπ'ι τοϋ κατόπτρου τοΰ Έθνι- 
κοϋ Μουσείου των Αθηνών 76784, άμφότερα τοϋ άθηναϊκοϋ έργαστηρίου.

Ως προς τον Βορέαν, το όνειροπόλον πρόσωπον αύτοϋ διά τής έλαφράς άνατά- 
σεως τής κεφαλής, τής προσηλώσεως τοϋ βλέμματος προς τό άπειρον κα'ι τοϋ έλαφρώς 
ήμιανοίκτου στόματος, προδίδει βεβαίως σκοπαδικήν τινα έπίδρασιν5, αλλά τοϋτο ουδό
λως δύναται νά άναιρέση τήν αττικήν προέλευσιν τοϋ αναγλύφου, γνωστής οϋσης τής 
έπιδράσεως τοϋ όνομαστοΰ τούτου καλλιτέχνου έπ'ι τής αττικής τέχνης6. Άλλως τε 
διδακτική διά τον πτερωτόν βασιλέα τής υδρίας ημών είναι ή υδρία τού Leningrad, 
έφ’ ής παρίσταται ή έρις ’Αθήνας - Ποσειδώνος7: ή όμοιότης τοϋ έν άναγλύφω 
θεοϋ μετά τοϋ έκ Θράκης ήρωος είναι τά μάλιστα αισθητή κατά τε τά χαρακτηριστικά 
τού προσώπου, τάς αναλογίας τών μερών τοΰ σώματος καί τήν άνατομικήν διάπλασιν 
ώς καί τήν όλην διάθεσιν τής μορφής.

Είναι ίσως ικανά τά ανωτέρω παραδείγματα, διά νά πιστοποιήσουν τήν αττικήν 
καταγωγήν τής υδρίας τών Φαρσάλων. Κατά τούς χρόνους άλλως τε τούτους ή πόλις 
εύρίσκετο είς στενήν καλλιτεχνικήν έπαφήν μετά τής αττικής σχολής, ώς βεβαιοϋν 
τά άνευρεθέντα έκεΐ δύο αναθηματικά ανάγλυφα τοΰ α ήμίσεος τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος, 
τό έν τής Εστίας καί Συμμάχου, νύν είς τό Μουσεϊον τοϋ Βόλου8, τό έτερον τής 
Λητούς μετά τών τέκνων της είς τό Έθν. Μουσεϊον τών ’Αθηνών 1380®, είτε ταϋτα 
προέρχονται απ’ ευθείας έξ Αθηναίου γ?ώπτου, είτε είναι έργα έγχωρίου τίνος καλλι
τέχνου, διατελοϋντος υπό τήν ίσχυράν έμπνευσιν αττικών διδασκάλων.

Διά τήν χρονολόγησιν τοϋ παρόντος αγγείου ώς καί τών άλλων όμοιων, τό σχήμα 
καί τά διακοσμητικά θέματα αποτελούν ασφαλή σημεία έκκινήσεως ένεκα τής κανονι
κής αυτών έξελίξεως, δυναμένης νά παρακολουθηθή κατά βήμα10.

1 CR Petersb., 1873, πίν. IV =Schefold Unter- 
such., σ. 141.

2 Schefold αυτόθι, σ. 103, είκ. 42.
3 Jacobstahl Die mel. Reliefs, είκ. 56=Zu.chner 

ε.ά., σ. 222: μειδιακή.
4 ZiicHNER ε.ά., σ· 222, είκ. 126 : έξ ’Αθηνών.
5 Πρβ π.χ. Buschor Maussollos u. Alexander,

είκ· 9, σ. 18.

6 Πρβ. Fr. Johnson Lysippos, σ. 50. Collignon 
Scopas et Praxitele, σ. 35.

7 CR PiTERSB. 1872, πίν. I, 1 = Schefold 
Untersuch., σ. 21, άρ. 161 καί σ. 138.

8 Fougerbs, BCH 12, 1888, σ. 181 κέ., πίν. 5.
9 I. Σβορωνου Τό Έθν. Μουσ. ’Αθηνών, σ. 326-7j 

πίν. 49.
10 Πρβ. Zuchner ε.ά., σ. 177.
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Συμψώνως τώ καθορισμώ, τον όποιον παρέχει ό Schefold1, ή υδρία τών Φαρσά
λων, ώς έκ τοϋ λίαν πεπλατυσμένου αυτής ώμου καί τοϋ έκεΐθεν άποτόμως καταπίπτον- 
τος περιγράμματος μέχρι τής βάσεως, δεν δΰναται νά άναβιβασθή πέραν τοΰ 360. Εις 
την δεκαετίαν μεταξύ 360 καί 350 τοποθετείται ή έκ Μεσημβρίας υδρία εν Σόφιρι1 2 καί 
περί τα μέσα τοϋ αίώνος ή έξ ’Απολλωνίας όμοία τής Κωνσταντινουπό?ιεως3. Εις την 
πρώτην ή διαπλάτυνσις τοϋ ώμου είναι μικροτέρα καί ή καμπύλη τοϋ προς τα κάτω 
περιγράμματος ίσχυροτέρα ή εις την ήμετέραν υδρίαν, ή οποία επομένως πρέπει νά 
είναι νεωτέρα εκείνης. Κατά την διαμόρφαισιν τοϋ σχήματος ή υδρία τών Φαρσάλων 
ϊσταται εγγύτερον προς την υδρίαν τής Κωνσταντινουπόλεως καί τάς όμοιας (Picard* 
άρ. 1-2) τοϋ Μουσείου τοΰ Chantilly4, ακόμη περισσότερον προς την τής Ν. Ύόρκης5. 
Τάς υδρίας τοϋ Chantilly χρονολογεί ό Picard γενικώς κατά τό β’ ήμισυ τοϋ 4ου π.Χ. αϊ., 
την τής Ν. Ύόρκης ή Richter μεταξύ 350 καί 320· αλλά κατά τά τιθέμενα υπό τοϋ 
Zuchner6 χρονικά όρια διά τον τύπον τοΰτον τών υδριών, δεν δύνανται αύται νά κατα- 
βιβασθώσι πέραν τοϋ 340. Ή αντιπαραβολή προς σύγχρονα πήλινα παραδείγματα δεν 
οδηγεί βεβαίως είς απόλυτον ακρίβειαν συμπερασμάτων ένεκα τής διαφοράς τής ύλης7, 
δυνάμεθα οΰχ ήττον νά σημειώσωμεν την προμνημονευθεΐσαν υδρίαν τοϋ Leningrad 
τής έριδος Άθηνάς-Ποσειδώνος καί την υδρίαν τής Ν. Ύόρκης 24.97.58, άμφοτέρας 
τής δεκαετίας 350 - 340.

Προς την ανωτέρω χρονολογίαν συμπίπτουσι καί τά διακοσμητικά θέματα τοϋ αγ
γείου. Τό λέσβιον κυμάτων τής βάσεως πλησιάζει κατά τό σχήμα προς τό όμοιον αρχι
τεκτονικόν κόσμημα τοϋ ναοϋ τής Άλέας Άθηνάς ένΤεγέα,χρονολογομένου περί τό 3659. 
Ένεκα τής μετ’ εξαιρετικής λεπτότητος άποτυπώσεως αύτοϋ είς τό έν λόγω οικοδόμημα 
έπεβλήθη ώς τύπος, όστις έπειτα επαναλαμβάνεται καί είς την Θόλον τής Έπιδαύρου, 
τοϋ 360-35010. 'Ότι είς την μεταλλοτεχνίαν ό τύπος θά έσυνεχίσθη καί περαιτέρω, δεν 
παρίσταται ανάγκη νά τονισθή. Τά κοσμήματα τέλος τών προσαρμογών τής καθέτου 
λαβής, έσχηματοποιημένα καθ’ όν τρόπον καί είς την υδρίαν τής Κωνσταντινουπόλεως, 
φέρουν ομοίως προς τά μέσα τοΰ 4ου αί.

Είς τούς αυτούς χρόνους οδηγεί καί ό ρυθμός τοϋ αναγλύφου. Ή ανωτέρω 
προσαχθεΐσα προς σύγκρισιν πελίκη τού Leningrad, έφ’ ής ή αρπαγή τής Δηιανείρας, 
χρονολογείται μεταξύ 380 καί 37011: παρά τάς λοιπάς ομοιότητας, τά αύστηρότερά πως 
χαρακτηριστικά τών προσώπων παρουσιάζουν τήν παράστασιν τής πελίκης παλαιοτέραν 
τοϋ αναγλύφου τών Φαρσάλων. Ή υδρία τοϋ αύτοϋ Μουσείου, έφ’ ής ή έρις Άθηνάς- 
Ποσειδώνος, τοποθετείται μεταξύ 350 καί 34012, καί, όπως ήδη εϊπομεν, ό Βορέας άντι- 
παραβάλλεται προς τον Ποσειδώνα μέχρι καί τών λεπτομερειών τοϋ προσώπου.

1 Untersuch., σ. 139.
2 ZtJCHNER ε.ά., σ. 184.
3 Κατά τόν Devambez ε.ά., σ. 60, τοϋ τέλους τοϋ

4ου ή τών αρχών τοϋ 3°” π.Χ. αί.' κατά τόν Lippold 

έν Gnomon 15,1939, σ. 560, περί τά μέσα τοΰ 4ου αί., 
ήν χρονολογίαν δέχεται καί ό ZOchner ε.ά., σ. 180.

4 Μον. Ριοτ. έ ά., πίν. VI καί VII.
5 AJA 50, 1946, πίν. ΧΧΙΙ-ΧΧίΙΙ.

6 ε.ά., σ. 176.
7 αυτόθι, σ. 185·
8 Schefold KV, πίν. 11.
9 Weickert Das lesbische Kymation, σ. 71 

πίν. Vc.
10 αυτόθι, σ. 72, πίν. Vd.
11 Schefold Untersuch., σ. 141.
12 Schefold Untersuch., σ. 138.
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Ή κεφαλή τοΰ Βορέου κατά τά χαρακτηριστικά αύτής — διαμόρφωσις κόμης κα'ι 
πώγωνος, σχηματισμός οφθαλμών και στόματος—ευρίσκει την άποτΰπωσίν της εις την 
κεφαλήν τοΰ Βρεττανικοϋ Μουσείου 1054 έκ τής Α πλευράς τοΰ Μαυσσωλ?^είουτήν 
όμοίαν τοΰ ’Ασκληπιού έκ Μήλου έν τώ αύτώ Μουσείω1 2 και τήν έκ Χίου τοΰ Ποσει- 
δώνος είς τό Μουσεΐον τής Βιέννης3. Ή πρώτη αποδίδεται είς τόν Σκόπαν και χρονολο
γείται εις τά μέσα τοΰ 4ου π.Χ. αί., αί δε έτεραι δύο δεν πρέπει νά άπέχωσι χρονικώς αυτής. 
Τό φοειδές έ'πειτα τοΰ προσώπου τής Ώρειθυίας,ή έκφρασις αΰτοΰ και δ τρόπος τής δια- 
μορφάισεως τής κόμης ευρίσκουν 
τά ανάλογά των είς τήν μορφήν 
τοΰ Διονύσου έπί τοΰ κρατήρος 
τοΰ Έθνικοΰ Μουσείου των ’Αθη
νών 12592, τών μέσων τοΰ 4ου π.Χ. 
αί.4, διά νά περιορισθώμεν μόνον 
είς τό παράδειγμα τοΰτο μεταξύ 
τών πολλών, άτινα θά ήδυνάμεθα 
νά προσκομίσωμεν έκ τών αγγείων 
τοΰ ρυθμοΰ τοΰ Kertsch μεταξύ 
τοΰ 350 καί 335. Σημειοΰμεν 
ακόμη τήν’Αφροδίτην έπί τοΰ κα
τόπτρου τοΰ Λούβρου 1839 5, διά 
τήν διάπλασιν τοΰ σώματος καί 
τον σχηματισμόν τών πτυχώσεων, Είκ. 9. 'Υδρία έξ αλαβάστρου τής Συλλογής Δ. Σισιλιάνου-

ώς καί τήν δμοίαν μορφήν έπί τοΰ
κατόπτρου τοΰ Έθνικοΰ Μουσείου τών ’Αθηνών 120746, διά τήν πτύχωσιν τοΰ ίμα- 
τισμοΰ, άμφότερα τών μέσων τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος.

Κατόπιν τής ανωτέρω συγκρίσεως δεν νομίζω δτι εΰρισκόμεθα μακράν τής αλή
θειας, εάν τοποθετήσωμεν τό νέον εύρημα περί τά μέσα τοΰ 4ου π.Χ. αί. καί δή είς τήν 
στροφήν προς τό β'αύτοΰ ήμισυ.

ΓΙροτοΰ κλείσωμεν τήν συζήτησιν περί τοΰ αγγείου, θεωροΰμεν χρήσιμον νά προσ- 
θέσωμεν όλίγας λέξεις περί τοΰ άρχικοΰ προορισμοΰ αύτοΰ. Ό Picard7 ΰπεστήριξεν 
ήδη τήν αποκλειστικήν νεκρικήν χρήσιν τών αγγείων τής κατηγορίας ταύτης, άντιθέτως 
δμως ή Richter8 πιστεύει δτι ήσαν καθημερινής χρήσεως, μετά τήν όποιαν έχρησιμο- 
ποιοΰντο ένίοτε καί ώς νεκρικά. Δεν προτιθέμεθα νά ύπεισέλθωμεν είς τήν ανωτέρω 
συζήτησιν άλλ’ δτι κατεσκευάζοντο παρ’ Έλλησι καί αγγεία δι’ άποκ/ιειστικήν νε
κρικήν χρήσιν άποδεικνύει ή παρατιθεμένη (είκ. 9) υδρία έξ αλαβάστρου τής συλ-

1 Buschor ε.ά.

2 Collignον ε.ά., ο. 133, είκ. 28.
3 Corolla Curtius, σ. 104 κέ., πίν. 25. σ.
4 Schefold, KV, πίν. 12 b.

5 ZiiCHNER ε.ά., πίν. 16.

6 ΑΰιόΦι, σ. 20, είκ· 6, πίν. 13.
7 Μον. Ριοτ ε ά., σ. 91. Rev. Arch. 1941, II, 
154.
8 AJA ε.ά., σ· 366-7.

13
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λογής Σισιλιάνου1: εύρέθη εντός τάφου παρά την Ίεράν Όδόν και τό σώμα της συνί- 
σταται έκ δύο μερών, τής τομής διακρινομένης καί εις την εικόνα κατά τό κάτω μέρος 
τής κοιλίας· ή τοιαύτη κατασκευή Οφείλεται βεβαίως εις τεχνικούς λόγους, άποδεικνΰει 
όμως ότι άρχήθεν προωρίζετο ως νεκρική κά?ιπις, μή δυναμένη άλλως νά χρησιμοποίησή. 
Όμοια υδρία και έκ τής αυτής ύλης φυλάσσεται εις τό Μουσεΐον τοϋ Βόλου, προερχό
μενη έκ τάφου τής Δημητριάδος (είκ. 10). Είδικώς ως προς τήν κατηγορίαν τών χαλ

κών αγγείων, ή υδρία τών Φαρσάλων ώς έκ τής 
άρίστης αυτής διατηρήσεως, τοιαύτης δε, ώστε νά 
άποκλείηται προηγούμενη αυτής χρήσις, καί ώς 
έκ τής άνευρέσεώς της έντός τάφου μετά τής πε- 
ριεχομένης τέφρας τοΰ νεκρού, θά ήδύνατο βε
βαίως νά προστεθή ώς εν έπί πλέον παράδειγμα 
είς τά προσκομιζόμενα υπό τοΰ Picard προς ύπο- 
στήριξιν τής άπόψεώς του.

ΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΥΔΡΙΑΣ

Έντός τοΰ αγγείου περιείχετο ή τέφρα τοΰ 
νεκρού καί λείψανα οστών μή άποτεφρωθέντων. 
Ή τέφρα προσέλαβε πρασίνην άπόχρωσιν έκ τής 
όξειδώσεως τοΰ αγγείου, ίχνη τής οποίας άπετυ- 
πώθησαν βαΰέως καί έπί τινων οστών, ένφ άλλα 
τούτων ήσαν άπηνθρακωμένα έκ τής πυράς.

Άναμεμειγμένα μετά τών ανωτέρω εΰρέ- 
Οησαν: 1) μικρός χαλκούς κρίκος (διάμ. 0.013 μ.), 
προερχόμενος ίσως έκ τών ένδυμάτων τοΰ καέν- 
τος νεκροΰ- 2) δίωτον μικρόν σκυφίδιον φέρον 
έξωτερικώς ύποκάστανον γάνωσιν, θραυσθέν 
κατά τήν στιγμήν τής άνευρέσεώς: ύψ. 0.04, διάμ. 
βάσ. 0.055, στομίου 0.083 μ.

’Αλλά τό σημαντικώτερον έντός τοϋ αγγείου 
εύρημα είναι τό κατωτέρω παρατιθέμενον (είκ. 11) χρυσοΰν ένεπίγραφον έ'λασμα, μήκ.
0.049 μ., πλ. 0.016 μ. καί πάχους όσον φύλλου χάρτου. Ή έπ’ αυτού έπιγραφή είναι 
έπιμελώς κεχαραγμένη, εύκρινώς άναγινωσκομένη παρά τήν υπερβολικήν σμικρότητα 
τών γραμμάτων είναι συντεθειμένη έν ποιητικά» εξάμετροι καί είς καθαρώς επικήν διά
λεκτον, διατηρείται δέ ολόκληρος περιλαμβανομένη είς εννέα συνεχείς στίχους, ών 
ό τελευταίος έξικνειται μέχρι τοΰ μέσου μήκους τοΰ έλάσματος. ’Από τής αρχής τοΰ 
ενάτου μετρικού στίχου τό κείμενον τής έπιγραφής μεταπίπτει είς πεζόν λόγον. Τό 
σχήμα τών γραμμάτων είναι τό τών παπύρων τοΰ 4ου π.Χ. αί.2, όπερ συμπίπτει καί 
προς τήν ανωτέρω καθορισθεΐσαν χρονολογίαν τοΰ αγγείου.

Είκ. 10. 'Υδρία εξ αλαβάστρου τοΰ Μου
σείου Βόλου

1 Διαστάσεις : ΰψ. άνευ τού πώματος 0 50 μ., μετ’ μίαν, μεθ’ ής μοί παρέσχε τήν άδειαν τής δημοσιευσεώς 
αΰτοΰ 0,60 μ., διάμ. βάσ. 0.14 μ., στομίου 0.185 μ. Εύχα- της ενταύθα.
ριστώ θερμώς τόν κ. Σισιλιάνον διά τήν εΰγενή προθυ- 2 Πρβ. Gardthausen Griech. Palaeographie, II,
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LVkH^p/Al 'λ/*°ΑΟΛαο 1C ENAt-EI AKPWN ΗΝΓΛρΑ AYTW 
~\ΗλΗ/<* iTMk VMM ΚΥΡ λΡ,(<0Μ T^YTU(tH(>!PUMH(
-ν, ο/ν * η^Α(Κ Ι(6ΛιλΡΗ<^^ {ΊίτΟΛΗΗ
Λρ ηΛ^η 0 Α'1 κί Τυχ/’ « Λ/γ^νΛ ρρΡο4ΥΑΑ 7k$Cf
^Χ"7 ® ΓΜ Μ UNO , /μΪηΑ™'?1*1**

Κ Α Nb ι s y o/< Ac cYey λιαλαπ a <AriA^\r/$ei Hi 
Λ (tc^i r r Hth A Π ti/Λ I\(A\ CY P A^cfA^

Είκ· 11. To εντός τής υδρίας των Φαρσάλων χρυσοΰν ένεπίγραφον έλασμα (άνω φωτογραφία, κάτω ιχνογράφημα).

Εύρήσεις Άίδαο δόμοις ένδέξια κρήνην, 

πάρ δ’ αύτήι | λευκήν έστηκυϊαν κυπάρισσον 

ταύτης τής κρήνης | μηδέ σχεδόθεν πελάσηισθα. 

πρόσσω δ’ εύρήσεις τό Μνη j μοσΰνης από λίμνης 

5 ψυχρόν ύδωρ προ(ρρέον)· φύλακες | δ’ έπύπερύεν εασιν 
οϊδε σ’ είρήσονται δ,τι χρέος | είσαφικάνεις. 

τοϊσδε συ ευ μάλα πάσαν άληθείη(ν) | καταλέξαι. 

είπεΐν- «Γής παΐς είμι και Ουρανού άστ(ερόεντος), | 

Άστέριος όνομα- δίψηι δ’είμ’ αύος- άλλα δότε μοι |

10 πιέν από τής κρήνης».

πίν. Iκαί Thompson Introduction to Greek and Latin buch der griech. Epigraphik, II, πίν. II, περί τοί>
Palaeography, σ. 144 (πίναξ). Βλ. καί Larfeld Hand- μηνοειδούς σ εις τάς αττικός έπιγραφάς (— 313 π.Χ.).
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Στ. 1 : το πρώτον σ τοϋ ενρήσεις έγράφη έν αρχή, δπως φαίνεται έκ των διατηρη- 
θέντων ιχνών, κατά το σχήμα τοϋ τετρασκελοϋς, έπειτα διωρθώθη δι’ άδροτέρας χαρά- 
ξεως εις μηνοειδές.— ΕΝΔΕΞΙΑ· ούχ'ι έν δεξιά, διότι λείπει το προσγεγραμμένον I, όπερ 
ουδέποτε παραλείπεται έν τή έπιγραφή, άλλ’ ένδέξια (πρβ. Όμ. A 597, Η 184, I 236; 
ρ 365).— στ. 5: υπό την λέξιν φύλακες διαφαίνεται το υπόλοιπον τής προηγουμένης 
λέξεως ΠΡΟ(ΡΡΕΟΝ)· είναι προφανές ότι ό χαράκτης παρέτρεξε κατ’ άρχός την λ. φύλα- 
κες, ότε δέ άντελήφθη την παράλετψιν, ελλείψει χώρου έχάραξεν αυτήν έπ'ι τής προη
γουμένης, τής οποίας διετήρησε μόνον το α συνθετικόν, ένφ το λοιπόν έζήτησε νά άπο- 
σβέση διά τής τριβής τοϋ ελάσματος ενταύθα.— στ. 7: τό τελικόν γράμμα τής 
λ. ΑΛΗΘΕΙΗΙ αποτελεί σαφώς τό αρχικόν σκέλος τοϋ Ν, όπερ ό χαράκτης δι’ έλλειψιν 
χώρου δεν ήδυνήθη νά γράψη ολόκληρον.— μετά την λ. καταλέξαι φέρονται δύο πλάγιαι 
γραμμαί, αϊτινες θά έπρεπεν ίσως νά άκολουθώσι τό είπεΐν ώς εισαγωγικά σημεία τών 
επομένων λόγων.— στ. 8: τό Ν τοϋ απαρεμφάτου έχαράχθη έν αρχή ώς Γ, κατά σύγ- 
χυσιν προφανώς έκ τοϋ άρχικοϋ τής επομένης λέξεως, έπειτα διωρΟώθη εις Ν άδεξίως 
πως.—ArTv ' κατά την πρώτην άνάγνωσιν υπέθεσα αύτώ =αντον μετ’ έπιμε?\,εστέραν 
ποοσο/ήν διέκρινα ότι τό δεξιά τοϋ Α καμπΰλον σκέλος δεν έφάπτεται τούτου και νο
μίζω ότι αποτελεί μάλλον μηνοειδές σ, γραφέν ίσως μετά την χάραξιν τοϋ Τ, έξ ου τό 
άκανόνιστον τοϋ σχήματος και τής θέσεως αύτοϋ· τό ν μοί φαίνεται ώς βραχυγραφικόν 
σημεϊον, ώστε ACTv =άστερόεντος.— στ. 9 : τό αρχικόν Α τής λ. άλλ,ά έχαράχθη ώς Κ, 
έπειτα διωρθώθη εις Α.— στ. 10: τό σ τοϋ άρθρου έχει τό σχήμα τετρασκελοϋς, κατά 
μοναδικήν έν τή έπιγραφή έξαίρεσιν.

Τό περιεχόμενον τής επιγραφής είναι γνωστόν και έξ άλλων όμοιων έλασμάτων, 
προερχομένων έκ τάφων τής Ν. ’Ιταλίας, τών Έλευθερνών Κρήτης και τής Ρώμης. 
Έπανειλημμένως μέχρι τοϋδε έτυχον ταϋτα έμπεριστατωμένης διαπραγματεύσεως, ώς 
άποτελοϋντα σπουδαιοτάτην πηγήν γνώσεως τής μυστικής τών Ελλήνων διδασκαλίας 
περί τής μετά θάνατον ζωής1. Κατά τήν πλειονότητα τών ειδικών άποτελοϋν κείμενα 
έκ τής μυστικής λατρευτικής πράξεως τών ’Ορφικών-Πυθαγορείων1 2 και προωρίζοντο 
διά τούς μεμυημένους νεκρούς, έντός τοϋ τάφου τών οποίων κατετίθεντο, διά νά χρησι
μεύσουν εις τάς ψυχάς ώς σημεία άναγνωρίσεώς των ότι ανήκουν εις τήν κοινωνίαν 
τών έκλεκτών καί ώς έφόδια έλευθέρας αυτών εισόδου εις τό βασίλειον τοϋ "Αδου.

Τό έλασμα τών Φαρσάλων συνάπτεται στενότερον κατά τό περιεχόμενον προς τά 
τής Petelia καί τών Έλευθερνών —τά τελευταία υπό συντετμημένην μορφήν καί κατά 
τήν τοπικήν διάλεκτον — και σχηματίζει μετ’ αυτών ένιαίαν ομάδα, έχουσαν κοινόν πρό
τυπον, τουλάχιστον κατά τήν αρχικήν αύτοϋ μορφήν. Όπως εις έκεΐνα κα'ι μάλιστα τό 
πρώτον, και εις τό νέον έλασμα έξιστοροϋνται εις τήν ψυχήν τά μυστικά τοϋ κάτω κό-

1 Ή πληρέστερα καί έπιμελεστέρα δημοσίευσις του 
ϋλικοΰ έγένετο ύπό τών: Comfaretti Laminette Or- 
fiche, Firenze, 1910 καί Olivieri Lamellae aureae 
orphicae, Bonn, 1915. Πλήρη βιβλιογραφίαν βλ. Ο. 
Kern Orphicorum fragmenta, σ. 104, 32.

2 Πρβ. Ziegler Orphische Dichtung έν RE 
XXXVI, a. 1388 κέ., ένθα καί αί απόψεις τών άντι-

φρονούντων, αϊτινες κατ’ αυτόν οφείλονται «εις ΐσχυρο- 
γνώμονα μάλλον προκατάληψιν» παρά εις έλλειψιν σα
φών τεκμηρίων περί τής στενής συνάφειας τούτων πρός 
τά ’Ορφικά. Μετά τής γνώμης τής πλειονότητος συμ
φωνεί καί ό Franz Cusiont Lux perpetua (Paris, 
1949), σ. 277.
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σμου και παρέχονται εις αύτήν όδηγίαι, τίνι τρόπω θά δυνηθή νά είσέλθη εις την ζωήν 
τής μακαριότητος και τής αθανασίας.

Στ. 1-5: Και έδώ άναφέρονται, δπως καί εις τό έλασμα τής Petelia, δυο κρήναι 
έν τφ "Αδη: μία ανώνυμος, διακρινομένη έκ τής παρ’ αύτήν ίσταμένης «λευκής κυπα- 
ρίσσου» ή έξ ής πρέπει νά άπομακρυνθή ή ψυχή, ή άλλη ύπδ τό όνομα τής Μνημοσύνης, 
τής όποιας θά ζητήση νά πίη τό «προρρέον ψυχρόν ύδωρ».

Ή ανωτέρω δοξασία αποτελεί πρωταρχικόν δίδαγμα τής όρφικής εσχατολογίας, 
καθ’ ήν είς τον άλλον κόσμον υπάρχουν δύο πηγαί, έκ τής μιας τών οποίων πίνουσι 
μόνον αί ψυχαί τών άνηκόντων είς τήν κοινωνίαν τών «τελείων», από τής άλ?ιης αί 
προς νέαν ένσωμάτωσιν προωρισμέναι τών μή έξηγνισμένων, διά νά άπολέσουν πάσαν 
άνάμνησιν τής προτέρας αύτών γηίνης ύπάρξεως. Κατά τά έκτιθέμενα ύπό τοΰ Πλά
τωνος (Πολιτ. X 621α) περ'ι τοΰ «πεδίου τής Λήθης» και έκ τής ύπάρξεως όμοιων πη
γών είς τό ιερόν τοΰ Τροφωνίου έν Λεβαδεία, ονομαζόμενων τής Λήθης κα'ι τής Μνη
μοσύνης (Παύλαν. IX 39, 8), έξ ών ίσως ένεπνεύσθη καί ή ορφική αύτη διδασκαλία2» 
καθίσταται σαφές ότι και ή έπ'ι τών έλασμάτων άνωνύμως φερομένη κρήνη πρέπει νά 
ταυτισθή προς τήν τής Λήθης.

’Αλλά μεταξύ τών δύο ύπ’ δψιν έλασμάτων παρατηρεΐται διαφορά ώς προς τήν 
καθοριζομένην θέσιν τής τελευταίας ταύτης, κα'ι δή διαφορά ούσιώδης κατά τήν ορφι
κήν άντίληψιν. Είς τήν έπιγραφήντής Petelia τοποθετείται «Άίδαο δόμων έπ αριστερά», 
κα'ι ή τοιαύτη τοποθέτησις συμφωνεί προς τήν ορφικήν διδασκαλίαν περ'ι δύο οδών έν 
τώ "Αδη, έξ ών ή αριστερά άγει είς τον τόπον τής τιμωρίας, ή προς τά δεξιά είς τον 
τόπον τής μακαριότητος (Πλάτωνος Πολιτ. X 614c, Φαίδων 108α)3. Σύμφωνοι προς 
τήν ορφικήν ταύτην διδασκαλίαν είναι καί αί λοιπαί δμοιαι έπιγραφαί, είς δσας γίνεται 
μνεία τοΰ πράγματος- τοιουτοτρόπως, είς τά κρητικά έλάσματα άναφέρεται: «αλλά πιέμ 
μοι | κράνας αίερόω έπί δεξιά», καί έπί ενός έκ τών εύρεθέντων έν Θουρίοις αναγρά
φεται: «χαΐρ(ε) χαϊρε δεξιάν όδοιπορ(ών)». Άπό τής κεντρικής ταύτης όρφικής διδα
σκαλίας φαίνεται παρεκκλίνουσα ή ήμετέρα επιγραφή διά τής τοποθετήσεως τής κρήνης 
τής Λήθης «Άίδαο δόμοις ένδέξια».

Ύπόθεσις περί αύθαιρέτου μεταβολής ύπό τοΰ άντιγραφέως ή τοΰ χαράκτου τοΰ 
παρόντος έλάσματος ενός τόσον ούσιώδους διδάγματος τών ’Ορφικών νομίζω δτι πρέ
πει νά άποκλεισθή. Ό τόσον άλλως τε καθαρός έπικός τύπος τοΰ έπιρρήματος δεν είναι 
δυνατόν νά όφείληται είς αύτοσχεδιασμόν, καί πρέπει μάλλον νά πιστεύσωμεν δτι έν

1 Τήν αύτήν φράσιν είς τήν επιγραφήν τής Petelia 
ερμηνεύει ό Comparetti ε.ά., σ. 34, ώς populum al- 
bam (^λεύκην), ήν άπσψιν αποκρούει ό Gruppe, Berl. 
philol. Wochenschr., 32, 1912, σ. 105, θεωρών δτι 
πρόκειται περί τής συνήθους κυπαρίσσου, χαρακτηριζό
μενης ώς λευκής μάλλον έκ τοΰ λευκού αύτής κορμού 
καί έκ τής έπικρατούσης έν τή φαντασία ιδέας δτι είς 
τόν κάτω κόσμον φυτά καί δένδρα είναι άπαντα λευκά. 
Τό αύτό δένδρον, άλλ’ άνευ δηλώσεως τού χρώματός του, 
ΐσταται κατά τάς κρητικάς έπιγραφάς παρά τήν κρήνην 
τής Μνημοσύνης.

2 Πρβ. Harrison Prolegomena, σ. 579, ένθα 
(σ. 575 κέ.) καί εκτίθενται έκτενέστερον τά τής όρφικής 
διδασκαλίας περί τών δύο τούτων πηγών έν τφ "Αδη.

3 Πρβ. Franz Cumont ε.ά., σ. 278 κέ. Όμοια διδα
σκαλία καί είς τήν χριστιανικήν θρησκείαν: ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

25, 31 κέ. περί τοΰ «έκ δεξιών καί έξ ευωνύμων» διαχω
ρισμού τών δικαίων καί άδικων κατά τήν καθολικήν 
κρίσιν' περαιτέρω παραδείγματα έπιβιώσεως τής ορφι
κής ταύτης άντιλήψεως είς τόν χριστιανισμόν βλ. έν 
Franz Cumont ε.ά., σ. 281.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:52:20 EEST - 18.237.180.167



102 Νικολάου Μ. Βερδελή ΑΕ 1950-1951

προκειμένω τό έλασμα αντιγράφει πιστώς τδ πρωτότυπον. Προς έξήγησιν τής ανωμα
λίας θά ήδΰναντο να δοθώσιν αί δύο ακόλουθοι έρμηνεΐαι: 1) Ύο ενδέξια, ως συναπτό- 
μενον μετά τής προίΜσεως έν, είναι επίρρημα τής στάσεως- είναι λοιπόν δυνατόν νά όρίζη 
την θέσιν τής κρήνης ούχί ώς προς την προσερχομένην ψυχήν, ώς εις την επιγραφήν τής 
Petelia, άλλ’ ώς προς τό ίστάμενον άνάκτορον τοϋ "Αδου· κεΐται επομένως αυτή δεξιά 
μέν τών δόμων τοΰ "Αδου, αριστερά όμως τή προσερχομένη ψυχή. 2) Ή πηγή τής Μνη
μοσύνης ορίζεται εις τό παρόν έλασμα «προσσω» ήτοι έμπροσθεν τής πηγής τής Λή
θης- άλλ’ έκ τίνος χωρίου τοϋ Άριστοτέλους1 2 μανΰάνομεν ότι οί ορφικοί «τό δεξιόν 
και άνω και εμπροσΰεν άγαμον έκάλουν, τδ δε άριοτερδν και κάτω και υπισϋεν κακόν 
ελεγον». Και αν λοιπόν ή ερμηνεία τοϋ ένδέξια διά τήν πηγήν τής Λήθης δεν δύναται 
νά στηριχθή ώς άνωτέρω έξετέθη, δυνάμεθα και πάλιν νά εΐμεθα βέβαιοι ότι τό πρω
τότυπον τοϋ έκ Φαρσάλων ελάσματος δεν άπομακρύνεται τής κεντρικής ορφικής διδα
σκαλίας, έφ’ όσον διά τοϋ καθορισμοϋ τής πηγής τής Μνημοσύνης πρόσσω τής πηγής 
τής Λήθης δεν είναι ή κατεύθυνσις αυτών άριστερά - δεξιά εκείνη, ήτις διακρίνει αύτάς 
ενταύθα, ώς εις τήν έπιγραφήν τής Petelia, άλλ’ ή θέσις αυτών όπισθεν και έμπροσθεν.

Περαιτέρω, μικραί τινες διαφοραί είς τό περιεχόμενον τών στίχων τούτων μεταξύ 
τής ίδικής μας καί τής άλλης όμοιας δεν παρέχουν μέν δυσκολίας ώς ή άνωτέρω, άπο- 
δεικνύουν όμως διαφοράν πρωτοτύπων, εξ ών άντιγράφουν αύται. Τοιουτοτρόπως, άπό 
τής επιγραφής τών Φαρσάλων λείπει ό σύνδεσμος δε, όστις εισάγει τήν άρχικήν πρό- 
τασιν είς τήν έπιγραφήν τής Petelia, έξ ου ώδηγήθησάν τινες παλαιότερον είς τήν σφα
λερόν σκέψιν ότι πρόκειται έκεΐ περί χρησμού, δοθέντος είς τούς συγγενείς τοϋ τεθνεώτος 
υπό τοϋ χρηστηρίου τοΰ Τροφωνίου έν Λεβαδεία3. ’Αντί τοϋ «μηδέ σχεδόν έμπελάσειας» 
τής τελευταίας, τίθεται είς τήν τών Φαρσάλων ή κατά πολύ ποιητικωτέραν μορφήν 
φράσις «μηδέ σχεδόθεν πελάσησθα» 4. Ή κατωτερότης τής ποιητικής συνθέσεως τής 
έπιγραφής τής Petelia φαίνεται καί έκ τής κατωτέρω φράσεως «εΰρήσεις δ’έτέραν τής 
Μνημοσύνης άπό λίμνης ψυχρόν ύδωρ προ(ρ)ρέον», όπου ή μετοχή οΰτω τιθέμενη είναι 
έντελώς άσύνδετος.—Οί φύλακες έπειτα τής λίμνης τής Μνημοσύνης, τών οποίων έργον 
είναι νά έμποδίζωσι τήν πρόσοδον είς τάς ψυχάς τών άμυήτων καί νά έπιτρέπωσιν 
αυτήν μόνον είς όσας θά άπαγγείλωσι καθωρισμένα συνθήματα, καί οί όποιοι άποτε- 
λοϋσιν ώσαύτως άποκλειστικώς προσιδιάζον τή ορφική διδασκαλία στοιχεΐον5, ορίζονται 
έπνπερΰ'εν6 αυτής είς τήν ήμετέραν έπιγραφήν, έπίπροσϋεν ταύτης είς τήν τής Petelia7.

Στ. 6-7: Οί στίχοι ούτοι λείπουν άπό τού τελευταίου έλάσματος, όπου τοιουτο
τρόπως τό άκολουθοϋν άπαρέμφατον ειπεϊν προσλαμβάνει πολλήν προστακτικήν έμφα-

1 Διά τό διπλοΰν σ τοϋ επιρρήματος βλ. BUCK In
troduction to the Study of the Greek Dialects, a. 66, 
καί Schwytzer Griech. Grammatik, σ. 321* πρβ. είς 
επιγραφήν Petelia εΰρήααεις και είς έπιγραφάς Θούριων 
άοοτεροβλήτα, Δεααποίνας κλπ.

2 Frgm. 200 Rose.
3 Βλ. έν Comparetti έ.ά., σ. 34.
4 Διά τό σχεδό&εν πρβ. Ομ. β 267: ώς έφατ’ ευχό

μενος, σχεδόθεν δέ οί ήλθεν Άθήνη' Π 800, κλπ. Διά
τήν ύποτακτικήν πελάστισΰα βλ. Ρ. Chantraine Gram-

maire homerique, σ. 463' πρβ. Ομ· Ψ344: είγάρκ’έν 
νύσση γε παρεξελάσησθα διώκων.

5 Πρβ. Comparetti ε .ά., σ. 35.
6 ’Αντί έφόπερθεν, κατά ψίλωσιν, χαρακτηριστικήν 

τών διαλέκτων τής Ά. ’Ιωνίας, τής λεσβιακής, ήλειακής, 
κυπριακής καί τής Κ. Κρήτης (Buck έ.ά., σ. 49).

7 Θά ήδύνατο καί ένταϋθα νά προσκομισθή τό άνω
τέρω άπόσπασμα τοΰ Άριστοτέλους, καθ’ δ καί τά δυο 
έπιρρήματα έχουν τήν αυτήν σημασίαν έν τή όρφική- 
πυθαγορείφ άντιλήψει.
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σιν κα'ι ή συνέχεια τής διηγήσεως χάνει πολύ έκ τής φυσικότητός της. Εις την ίδικήν 
μας επιγραφήν, άντιθέτως, διά τής προσθήκης των στίχων τούτων δ διηγηματικός χα- 
ρακτήρ διατηρείται περισσότερον λογικός και άβίαστος· πρέπει ίσως να ύποθέσωμεν 
δτι δεν έ'λειπον ούτοι κα'ι από τού πρωτοτύπου τής Petelia, άλλ’ ηθελημένος παρελεί- 
φθησαν υπό τοΰ χαράκτου ενταύθα χάριν συντομίας.

Στ. 8-10: Ή άπάντησις τής ψυχής εις τό ερώτημα των φυλάκων, τις ή χρεία τής 
εκεί άφίξεώς της, είναι ομοιόμορφος εις δλα τά σχετικά ελάσματα. Κατά την ορφικήν 
άντίληψιν περ'ι τής έκ τών Τιτάνων καταγωγής τού άνθρώπου, ή ψυχή βέβαιοί: «Γης 
παΐς είμι καί ονρανον άατερόεντος». Έσημειώθη ήδη ανωτέρω δτι κατ’ άρχάς αντί 
αστερόεντος άνεγνώσαμεν αντώ—αυτού, θεωρήσαντες δτι τό αντοϋ άστέριος δνομα τού 
ήμετέρου έλάσματος αντικαθιστά τήν λ. άατερόεντος τών λοιπών όμοιων. Άλλ’ ή τοιαύτη 
άποκατάστασις έκτος τού δτι καταστρέφει τήν άλλως υψηλήν ποιητικήν σύνθεσιν τής 
έπιγραφής μας, προσκόπτει έπί πλέον καί εις τήν δυσκολίαν δτι ούδαμού αύτής παρα
τηρούνται συμπλέγματα γραμμάτων, καί αυτή δε ή δίφθογγος ΑΥ γράφεται κεχωρι- 
σμένως εις δσας άλλας περιπτώσεις συναντάται· παρέκκλισις άπό τού κανόνος δεν θά 
έξηγεΐτο ένταύθα, διότι μετά τήν λέξιν καταλείπεται ακόμη χώρος μέχρι τού άκρου τού 
έλάσματος, ικανός νά περιλάβη άνέτως ολόκληρον τήν λ. αντώ, έάν περί αύτής έπρό- 
κειτο, άνευ άνάγκης συνδέσεως τών γραμμάτων. Κατελήξαμεν διά τούτο εις τό συμπέ
ρασμα, μετά τήν διευκρίνισιν τού δευτέρου γράμματος ώς C, δτι πρόκειται περί τής λέ- 
ξεως «αστερόεντος», γεγραμμένης βραχυγραψικώς'.

Διά τής άναγνώσεως ταύτης ευρίσκει τήν φυσικήν ερμηνείαν της καί ή επομένη 
φράσις: Άστέριος δνομα. Έπί τού έλάσματος τής Petelia ή ψυχή τού μύστου άφού βε
βαιώνει τούς φύλακας δτι είναι τέκνον τής Γής καί τού Ουρανού, προσθέτει είς έπίρ- 
ρωσιν: αύτάρ έμοϊ γένος ουράνιον τάδε δ’ί'στε και αυτοί. Είναι αναγκαία προσθήκη πρός 
άρσιν πάσης αμφιβολίας είς τούς φύλακας περί τού ουρανίου γένους τής προσερχομένης 
ψυχής2. Τήν αυτήν βεβαίωσιν έπαναλαμβάνει έπειτα ή ψυχή καί δταν παρουσιάζηται 
προ τών ιδίων τών θεών τού κάτω κόσμου, δπως άναφέρεται είς τά έκ Θούριων ελά
σματα: και γάρ έγών υμών γένος εύχομαι δλβιον είναι. Είς τά κρητικά ελάσματα παρα- 
λείπεται μεν ή τελευταία αύτη διαβεβαίωσις ένεκα τής συντετμημένης αυτών μορφής, 
πρέπει δμως νά υπήρχε καί είς αυτών τό πρωτότυπον, ώς έξυπακουομένη έκ τής έρωτή- 
σεως τών φυλάκων πώ ά’ έσί, ήτις αφορά είς τό γένος τής ψυχής3. Θά ήτο περίεργον 
έάν ή ουσιώδης —ώς όρθώς τονίζει ό Kern (έ.ά.)— αυτή ομολογία τού ορφικού μύ
στου παρελείπετο είς τήν έπιγραφήν τών Φαρσάλων, μετά τοσαύτης εύλαβείας άντιγρά- 
φουσαν τό πρωτότυπον, άπό τού οποίου έξ άλλου θά ήτο αδύνατον νά λείπη ή ανωτέρω 
φράσις. Είναι διά τούτο πολύ λογικόν νά ύποθέσωμεν δτι διά τής φράσεως Άστέριος 
δνομα δηλούται τό πραγματικόν δνομα τού άποθανόντος, δπερ ούτος έ'φερεν είτε άπό 
τής γεννήσεώς του — τό δνομα παραδίδεται ώς μυθολογικόν καί δή συνδεδεμένον μετά

1 Τό ότι παράδειγμα όμοιας βραχυγραφίας δέν συ- 
ναντάται μεταξύ τών συγχρόνων χειρογράφων, δέν απο
τελεί λόγον νά τήν άρνηΟώμεν ενταύθα, λαμβανομένης 
ΰπ’ όψιν τής ελευθερίας, ή ας έν αρχή έπεκράτει παρά

τοϊς "Ελλησιν ως πρός τήν χρήσιν τών βραχυγραφιών 
πρβ. Gardthausen έ.ά. II, σ. 320.

2 Βλ. Otto Kern έν Hermes 51, 1916, σ·554κέ.
3 Πρβ. Ο. Kern αυτόθι, σ. 559, 1.
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τής Θεσσαλίας: βλ. Roscher Lexikon, I, έν λ. ’Αστερίων 5, και Άστέριος 5 — ή μετά 

την μύησιν προσλαβών τοΰτο, ώς δνομα καθαρώς ουράνιον, σύμφωνον προς την ορφι

κήν άντίληψιν, καθ’ ήν οί μεμυημένοι μετέχουν τοΰ θείου. Άναφέρων λοιπόν ό έκ 
Φαρσάλων μύστης τό όνομά του εις τούς φύλακας, δεν έχει χρείαν άλλων διαβεβαιώ
σεων, ΐνα πείση αυτούς περί τοΰ ουρανίου αυτού γένους.

Τά μετά τον στ. 10 αποτελούν σύντμησιν ενός έκτενεστέρου τύπου, περιλαμβανο- 
μένου είς τό έλασμα τής Petelia. Ή διά τής φράσεως δίψη ό’ είμ’ αϋος, καθολικής είς όλα 
τά ελάσματα τής κατηγορίας ταύτης', έκφραζομένη ιδέα τής φλογέράς δίψης των ψυχών 
έν τώ "Αδη, άπαντα — εκτός άλλων — καί είς την χριστιανικήν θρησκείαν, άριστα δια- 
τυπουμένη είς τήν παραβολήν τού πλουσίου καί τού Λαζάρου1 2.— Εσημειώθη ήδη 
ανωτέρω ότι τό αρχικόν Α τού συνδέσμου είς τήν φράσιν άλλα δότε μοι κλπ. έγράφη έν 
αρχή ώς Κ' είς τάς άλλας όμοιας έπιγραφάς ή προηγουμένη φράσις ολόκληρος έχει 
ούτως: δίψη <5’ είμ ανος και άπόλλυμαν δεν υπάρχει συνεπώς αμφιβολία ότι καί είς 
τό πρωτότυπον τής ίδικής μας έπιγραφής έκειντο αί δύο τελευταίοι λέξεις, αΐτινες παρε- 
λείφθησαν είς αυτήν ίσως κατά λάθος, ή μάλλον από σκοπού προς σύντμησιν τών 
κατωτέρω, έλλείψει χώρου.— Διά τήν κατανόησιν τής είς τάς κρητικάς έπιγραφάς φρά
σεως: αλλά πιέμ μοι κράνας κλπ. πολλαί αναγνώσεις προύτάθησαν καί μεγάλη συζήτη- 
σις έγένετο3· ό έν τώ ήμετέρω έλάσματι τύπος άλλα δότε μοι πιεν άπδ της κρήνης πι
στεύω ότι δίκαιοί έκείνους, οΐτινες προτείνουν όμοίαν συμπ?ιήρωσιν έκεϋ τοιουτο
τρόπως, δεν αποτελούν οί λόγοι οΰτοι άπάντησιν τών φυλάκων (ούτω παρουσιάζει 
αυτούς ό Kern είς τήν μεταγραφήν του: Fragmenta Orphicorum, έ.ά.), άλλ’ έξακολου- 
θούν νά είναι λόγοι τής όμιλούσης ψυχής.

Ως προς τήν καταγωγήν τού κειμένου τών παρόντων έλασμάτων διάφοροι γνώμαι 
διετυπωΰησαν. Ο Dieterich καί μετ αυτού καί άλλοι4 ύπεστήριξαν ότι αποτελούν 
αποσπάσματα, παραληφθέντα άπ’ ευθείας έκ τοΰ γνωστού είς ημάς μόνον διά τού 
τίτλου του ορφικού βιβλίου «Είς Αιδου κατάβασις», δπερ είχε συντεθή έν έξαμέτρω 
κατά τό πρωτότυπον τού παρ’ Αίγυπτίοις Βιβλίου τών Νεκρών5. Ή ύπόθεσις αύτη 
έθεωρήθη ού μονον αναπόδεικτος αλλά καί απίθανος: τήν μορφήν τού κειμένου τών 
έλασμάτων ύπο τύπον διδαχής δεν θά είχεν ασφαλώς ή υπό τύπον διηγήσεως άποκά-

1 Είς τήν επιγραφήν τής Petelia τό έπίθετον είναι 
κατά γένος θηλυκόν : dhptj δ' είμι ανη' τήν διαφοράν τοΰ 
γένους εξηγεί ό Comparetti έ.ά-, σ. 36, οΰχί έκ τής 
διαφοράς τοΰ φύλου τοΰ άποθανόντος, άλλ’ έκ τοΰ δτι 
ενταύθα τό έπίθετον τίθεται κατά τό γένος τής όμιλού- 
σης ψυχής.

2 ΛΟΥΚΑ 16, 19 κ!.: ό άδικος πλούσιος, καθ’ δν χρό
νον εδρίσκετο έν τφ "^δη, "Μπάρας τούς οφθαλμούς αΰ-
τοΟ, υπάρχων έν βασάνοις, όρα ’Αβραάμ άπό μακρόθεν
καί Λάζαρον έν τοΐς κόλποις αΰτοΰ. καί αυτός φωνήσας 
είπεν' πάτερ ’Αβραάμ, έλέησόν με καί πέμψον Λάζαρον

ινα βάψη τό άκρον τοΰ δακτύλου αυτού ϋδατος καί κα
τάψυξη τήν γλώσσάν μου, δτι όδυνώμαι έν τή φλογί 
ταύτη*.

3 Βλ. έν Comparetti έ.ά., σ· 89 καί Olivieri 
έ.ά., σ. 15.

4 Nekyia, σ. 128 καί 135 (παρά Rhode Psyche5,. 
II, σ. 217,2 ). Comparetti έν JHS 3, 1882, σ. 117. 

Foucart Les mysteres d’Eleusis, σ. 425 καί 429.
5 Περί τού συγγραφέως τής «Είς “Αιδου καταβά- 

σεως» βλ. Ziegler έ.ά., σ 1394 κέ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:52:20 EEST - 18.237.180.167



AE 1950-1951 Χάλκη τεφροδόχος κάλπις έκ Φαρσάλων 105

λυψις τοΰ ίδρυτοΰ των Όρφικών περ'ι τοΰ τί είδε και έγνώρισε κατά την κάθοδόν του 
εις "Αδην1. Άλλ’ εάν ή ανωτέρω άποψις έχαρακτηρίσθη υπερβολική, ακόμη καί 
υπό πρώην ΰποστηρικτών της1 2, δεν δυνάμεθα έν τοΰτοις νά θεωρήσωμεν ότι τά 
ελάσματα ταΰτα έχαράχθησαν «επ’ ευκαιρία» : ή φΰσις τών περιλαμβανόμενων εις αύιά 
στίχων κα'ι ή σΰγκρισις τών ομοιοτήτων κα'ι διαφορών αυτών εις τά καθ ’ έκαστον παρα
δείγματα δεικνύουν ότι έλήφθησαν οΰτοι ασφαλώς από τά βιβλία τοΰ ορφικού κανόνος? 
τών οποίων εξ άλλου τά κυριώτερα μέρη άπετελέσθησαν έκ τοΰ βιβλίου τής Καταβάσεως, 
θεωρουμένου τρόπον τινά ως τοΰ Ευαγγελίου τών Όρφικών. ’Από τής ιεροτελεστίας 
προ τοΰ φερέτρου τοΰ νεκρού, τής περιεχομένης εις τά κανονικά ταΰτα βιβλία, άπεσπώντο 
τά έπί τών ελασμάτων κείμενα κατ’ εκλογήν, εϊτε άπό τοΰ μέρους τοΰ άναφερομένου εις 
την προ τών φυλάκων πρόσοδον τής ψυχής (Φαρσάλων - Petelia - Έλευθερνών), εϊτε άπό 
τοΰ άφορώντος εις την παρουσίαν αυτής προ τών θεών τοΰ κάτω κόσμου (Θούριων)3. 
Διά τής τοιαύτης τροποποιήσεως τής θεωρίας τοΰ Dieterich ερμηνεύονται αί ομοιότητες 
εις τά όμοειδή ελάσματα: οφείλονται αύται εις την καταγωγήν τών πρωτοτύπων αυτών 
έκ κοινοΰ προτύπου, τοΰ βιβλίου τής «Καταβάσεως»· ήτο όμως επόμενον εις τά έξ 
αυτής άποτελεσθέντα κανονικά βιβλία προς χρήσιν τής λατρείας τών όρφικών νά πα- 
ρεισδύσουν κα'ι μικραί τινες αλλοιώσεις κατά τόπους και χρόνον: έξ ου γεγονότος δύ- 
νανται νά έρμηνευθώσι και αί διαφοραί, τουλάχιστον αί σημαντικώτεραι, μεταξύ τών 
περ'ι ών ό λόγος έλασμάτων4. Αί παρατηρούμενοι έξ άλλου συντμήσεις τοΰ κειμένου 
αυτών, κατά τό μάλλον ή ήττον σοβαραί, ευρίσκουν την έξήγησίν των διά τής άπόψεως 
τοΰ Foucart5, καθ'’ήν, συμφώνως προς τον χαρακτήρα τών έλασμάτων ώς «φυλακτών» 
τής ψυχής, ήρκει ή αναγραφή έπ’ αυτών ολίγων μόνον φράσεων, διά νά προφυλαχθή 
αυτή άπό τών κινδύνων κατά τό έν “Αδη ταξίδιον.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΒΕΡΔΕΛΗΣ

1 Βλ. αυτόθι, σ. 1394.
2 Οδτω ό Compaketti έν Laminette Orfiehe, 

σ. 36 διορθώνει τήν προτέραν του άποψιν, λόγων δτι 
«questa idea deve essere eliminata».

3 Ή έπί τή βάσει τής άπόψεως ταύτης γενομένη
υπό του Ziegler (έ.ά., σ. 1387) λογική συναρμολόγησις
τοΰ κειμένου τών καθ’ έκαστα ομάδων τών προκει μενών

έλασμάτων είναι ή πλέον ικανοποιητική.
4 Πρβ. Rhode Psyche 3 II, σ. 217, 2, ένθα απο

δίδονται αί διαφοραί μεταξύ τών έλασμάτων τών Θού
ριων εις τήν διαφοράν πρωτοτύπων, αί δέ ομοιότητες 
εις τήν καταγωγήν όλων έκ κοινοΰ άρχικοΰ προτύπου.

5 έ.ά., σ. 429.
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