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EYTTXHS ÙJinpÇev fi yvciyn, ôncoç eiç xoûç AxeOvexç 'AeÂ,nxxKOÛç 'Aywvaç, xoùç yéâlovxaç va xeA,eciÔM(}xv èv 

xaxç 'AOnvaxç, Kaxà xô exoç xoûxo, SoGiJ, xò ôvoya xwv O^vymaKÔv Aywvtov. 
Ol 'O^vyjtxaKoi dywveç, ox dvà xsxpaexxav xe^oûyevox èv "HA,xSx, Tcapà xòv 'A2^exôv, uôav, oûxwç einexv, ox SxeGvexç 

èv xij. dpjcaxôxnxx dywveç- ôxôxx èxca2.oûvxo eiç xoûxouç xcal yexexjcov dOtexax è* nâônç xnç ynç "EUnveç, ftxox àvxx-
TT.pôdwnox xoû dvà xnv dp^axav OiKouyévnv no^xxxôyoû. Oûxwç où^x dicaxaH/wlwç, àlh' eû^uéôxaxa, (bvoydôOnôav 

xw ôvôyaxx xwv muymaKÔv 'Aywvwv ox xò jxpwxov fiôn, xaxà xò êxoç 1896, èv xaxç 'AOnvaxç yiUovxeç va xe^e-

ôOwôx AxeBvexç 'A62tnxxKox 'Aywveç. 
'H  TNÒ etfpûxepcv KÛKIOV dvaôxwôxç xwv Sxeôvwv àOtoxxKwv 'Aywvwv xoû dpxaxou KÔôyou, jxeaxpwyèvwç %épex xòv 

voûv jcpôç xhv iôxcpxKnv KoxÀdSa xnç "H^xôoç, êvGa ènx aiwvaç nepl xoùç ôwSexa ôuvnyexo xò dvOoç xoù é2.2.uvxx<où 

Kôdyox;, èv dUaxç WÇedx xô avOoç xnç nejtoA,xxxdy,évnç dvôpwjtôxnxoç xfiç dpxaxôxnxoç, ônwç, ùjiô xnv aiyxôa 0eô-

xnxoç idxvpâç Kax eipnvojioxoù, y,apxupTidn, ôxx ôxapKhç ÙJtnpxev i\ èpyadxa xnç vonxxKnç Kax xnç dwyaxxKnç dva-

jtxùÇewç Kax ge2.xxcôdewç xwv dvôpwv, oïxxveç Kax Kvôepvnxax, Kai, duvxe?.edxax, Kax npôyaxox xwv nôtewv aùxwv 

èxdjcôndav. 'ETtidnç ia eiç èv duvé2.ex;dxç Kax difyKÎ.ndiadxç xwv dKyaxwv dvôpwv xoû nenoUxxdyévou xnç dpxaxoxnxoç 

xcôdyov, èTxx6d2.2.ouda xnv jtaùdxv Ttddnç èxOpoKpaÇiaç Kaxà xòv xpóvov xnç xe2védewç xwv 'Aywvwv, ùnevé^axve xnv 

dvaxoXnv xoû yevxKwxépov ôôyyaxoç xiïç dôe^ôxnxoç Kax xnç èv eipnvi^ ôxaôxwdewç xwv KaxoxKoùxwv xnv ynv Aawv, 

Kax nv Sv gnya npoôôou npôç xnv yeyd^nv iôèav xnç àvBpwnôxnxoç. Oùxwç oùôèv xwv eeye2awÔwv ôoyy-dxwv xou 

jcoA/Xxxdyoû xoû dvôpc&Jiou ëyexvev &0IKXOV jxapà x^, è^A.nvxKiJ, dp^axôxnxx. 
Tô spyov xnç eùduvônxwç, dUà da^wç Kax dKpxôwç dùvaya, èKOèdewç xwv Kaxà xoùç dpxaiouç 'O^yjxxaKoùç 

'Aywvaç xe2ioxjyévwv, dxxva BeyeUwôwç ôxecfecôxxdav ai èv '02i/uy:rtta npô eiKodaexiaç yevôyevax dvadica^ai, dvavxxppix-

xwç j^pndxyeùex eiç xhv Kpexddova Kax n2vnpedxépa,v Kaxavóndxv xwv AxeBvôW 'Aywvwv, oixxveç xe^edBiidovxax ev 'AOn-

vaxç. Ax' aùxixç KaxaôexxBndexax, ôxx nKxdxa d^idxavxax ox vèox AxeBvexç 'AôXnxxKOx 'Aywveç xwv jtd2>.ax KaOxepwOèvxwv, 

•Kax ôxx où yôvov èv xw duvó2uW aùxwv, d2t2,à Kax èv xaxç 2.enxoy.epeiaxç, 0eye2aoùvxax ènx xwv aùxwv aiwvxwv dp^wv, 

dç xxvaç oi "E2Anveç êOevxo eiç xhv èKxiixndxv xnç fiBxKnç Kax dwyaxxKnç npoôôov xwv èîUuBépwv IIo^xxwv. 

Aùo x<3v ôxajtpenwv xnç xcaB' ifiyâç yeveaç xwv Aoyiwv, oi èv xw Ilavejcxdxnyxw KaBnynxa'x STtx;pxôwv Adyjcpoç 

Kax NxK02vaoç T. no2iixnç, dxivèxagav xàç nepx xwv dp^axwv 'O^uyJixaKwv 'Aywvoiv eiôhdexç, ôxà xnç ôxaKpxvoùdnç 

aùxoùç da^oùç $pddecoç ksx xnç ôeoùdnç èTtxdxnyovxKriç dKpxôeiaç. 'Ev xi~i à^nyfidex aùxcSv, (bç èv nxvaKx Ka2i,^xxe}cvxKW, 

elKoviÇexax dùynaç ô ôpyavxd^Wç xó3v àp^aiwv 'O^vynxaKwv 'Aycòvwv, xpn-ôxyeùex ôè xoûxo eiç Kpexddova dvxi2i,nitxv 

Kax èKxiyndxv xwv vèwv AxeBvtSv 'Aytûvwv. 
Tôv dKOJiôv xoùxov xtpoxxBexax fi ônyodxeudxç xoû npwxou xoùxou xeùxovç xoù ô2>,ou àvayvndxxKOÙ èpyott xwv èv 

xaxç 'ABhvaxç xe2ted6ndoyévwv AxeÔvwv 'ABAnxxKwv 'Ayóvwv. 
'Ev èxépw xeùxex, èKxeBhdovxax xà Kaxà xoùç dvaôxoùvxaç 'OîvXjymaKOÙç 'Aywvaç. 'Ev xoùxcp dvajcxuxôhdexax 

èv jxddij- ôuvax^. 2,enxoyepexa, xivx xpônw vai nôBev èyevvviBn fi lôèa xnç iôpùdewç AxeBvwv 'Aycòvwv, nwç ôxsxxmwBn 

èv Ilapxdioxç, Kax xtwç èÇexeA.éd6ndav èv 'ABnvaxç oi dvaôxoùvxeç 02ajyjxxai',ox Aywveç. 

E'ÎBe A èK xoù dùveyyuç yvwpxyia xwv 'EBvwv xnç OiKoifyèvnç, ôxà xfiç èv iepw duvavxndewç Kax xfiç eùyevoûç 

dyiWaxç èrò Jteôxov, dvxaÇxov è^euBépwv dvôpwv, duvxe2^édi> eiç xhv ènxKpdxuvdxv xoù ùxjndxou Kax è^ô^wç ^x2vav-

BpcòTcou ôôyyaxoç xnç dôe2i.%ôxnxoç xwv dvBpcònwv ! , 

'Ev 'J&rjvais, xarà ^e^QOvaQiov xov 1896. 
TIMOAEHN I. CDIAHMON. 
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C 'EST avec raison qu'on a donné la dénomination si heureuse de «Jeux Olympiques» aux Concours 

Athlétiques internationaux, qui auront lieu, cette année-ci, à Athènes. 

Les Jeux Olympiques, qui se célébraient tous les quatre ans en Elide, sur les bords de l'Alphée, furent 

pour ainsi dire les Jeux internationaux de l'antiquité. En effet, les athlètes de toutes les contrées helléniques, 

c'est-à-dire les représentants du monde civilisé d'alors, étaient conviés à y prendre part. C'est donc à juste 

titre qu'on a donné le nom d'Olympique aux Jeux, qui seront pour la première fois célébrés cette année-ci 

à Athènes. 

• Cette résurrection et cette extension des Jeux athlétiques internationaux ramène forcément la pensée à la 

vallée historique de l'Elide, où, pendant douze siècles, se réunissait l'élite du monde hellénique, c'est-à-dire 

du monde civilisé des temps antiques, pour y témoigner hautement, sous l'égide d'une divinité puissante et 

pacifique, des progrès non interrompus et constants de la force intellectuelle et corporelle des chefs, des 

citoyens et des défenseurs des cités helléniques. De plus, cette concentration et ce rapprochement des hommes 

les plus remarquables de la civilisation antique, qui amenait la suspension de toute hostilité, pendant la 

célébration des Jeux, était le prélude de ce dogme plus vaste de la fraternité universelle des peuples, et, par 

consequent, un pas de plus dans la voie du progrés que poursuit l'humanité. C'est ainsi qu'aucun des éléments 

de civilisation n'a été étranger à l'antiquité hellénique. 

L expose succinct, mais tout à la fois clair et précis, des Jeux, qui se célébraient, dans l'antiquité, à Olympic, 

et sur lesquels les fouilles faites, il y a une vingtaine d'années, ont projeté une vive lumière, est d'une utilité 

incontestable pour mieux comprendre l'esprit et le but des Jeux internationaux qui se célébreront, cette année-ci, 

a Athenes. Un tel expose démontré, en effet, combien peu les Jeux nouveaux différeront des anciens, et 

comment les uns et les autres, dans leur ensemble aussi bien que dans leurs détails, sont basés sur ces 

éternels principes établis pour l'appréciation du mérite personnel des citoyens, dans les exercices du corps 

et de l'esprit. 

Deux de nos savants contemporains, professeurs à l'Université Nationale MM. Spyridion Lambros et Ni

colas G. Politis ont mis à l'accomplissement de cette tâche les lumières de leur érudition et l'élégance de 

leurs plumes. On trouvera dans leur exposé comme dans un tableau fidèle, l'organisation tout entière des 

anciens Jeux Olympiques: ce qui servira à se faire une idée plus juste des nôuveaux Jeux internationaux et 

à les mieux apprécier. 

Tel est le but qu on s est propose en publiant la première partie de cet ouvrage, destiné à perpétuer la 

mémoire des Jeux internationaux qui vont avoir lieu à Athènes. 

La seconde partie contiendra la description des nouveaux Jeux Olympiques. Il y sera exposé avec 

tous les détails possibles: où et de quelle manière a pris naissance l'idée de l'institution des Jeux interna

tionaux, comment cette idée formulée à Paris a pu être exécutée à Athènes par le renouvellement des 

anciens Jeux Olympiques. 

Puisse le rapprochement des membres de toutes les nations du Monde qui se rencontreront sur une 

terre illustre et qu'unira dans la même lice cette noble émulation qui anime le cœur de tout homme libre, 

puisse, disons-nous, ce rapprochement contribuer à l'avancement du sublime principe philanthropique de la 
fraternité universelle ! 

Athenes, fébrier i8ç6. 

TIMOLÉON ! .  PHILIMON 

2·  

ΤΗ ολίγα μόνον παρήλθον άφ' οδ 

χρόνου παρέστη 6 νεώτερος κόσμος 

εις την θαυμασίαν άποκάλυψιν της 

αρχαίας 'Ολυμπίας, δι'  ής έξηλθον 

μεν εις φως έξαίρετα της ελληνι

κής τέχνης εργα, έπλουτίσΟησαν 

δε μεγάλως αί άρχαιολογικαι και 

ίστορικαι ημών γνώσεις. Άλλ' ή 

άρχαιότης, ήτις ύπήρξεν έν πολ

λοίς b διδάσκαλος ημών των νεωτέρων, 

δεν αρκείται μόνον νά έκΟαμβόνη ήμας διά 

της μεγάλης κληρονομίας των λαμπρών 

αυτής λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών 

δημιουργημάτων. Δεν περιοριζόμεθα εις 

την μελέτην και τον θαυμασμον τών έξό-

γων προϊόντων τοΟ αρχαίου λόγου και της 

αρχαίας τέχνης. Μετά τοΟ αύτοΟ δέ ζήλου 

έπιζητοΰμεν και διδάγματα έκ του αρχαίου 

βίου, και άγόμεθα χαίροντες εις μίμησιν 

παντός δ' τι ή άρχαιότης δύναται να έπιδείξη ώραΐον 

και μέγα. Οιονεί προΟυμούμεΟα να είςέλθωμεν εις τον 

μετ' ου πολύ άρχόμενον εικοστον αιώνα έστολισμένοι 

με τά άριστα άνθη τοΟ αρχαίου πολιτισμού. Ίδου δ 

λόγος, δι'  ον δ καθ' ήμας κόσμος, θέλων νά έξυψώση 

την γυμναστικήν, ήτις είνε τών άρίστων τής αρχαιό

τητος κληροδοτημάτων, ήΟέλησε νά ίδρυθώσι κατά μί

μησιν τών αρχαίων αγώνες διεθνείς, εις ούς προς-

φόρως έδόθη το ενδοξον ονομα τών 'Ολυμπιακών. 

Και εινε μεν αληθές, δ'τι δ δσημέραι προβαίνων πο

λιτισμός έπενόησε και νέας σωμασκίας, άγνωστους εις 

τους αρχαίους, άλλ' αύται είνε ούτως ειπείν φυσικον 

έπακολούθημα τής έναρμονίου έ/,είνης αναπτύξεως τοΟ 

I l  y a quelques années à peine, notre époque 

a assisté à l 'admirable découverte de l 'antique 

Olympie, qui, par les chefs-d'oeuvre de l 'art hel

lénique qu'elle nous a rendus, a tout à la fois 

enrichi le domaine de l'archéologie et celui de 

l 'histoire. Mais les anciens, qui, sous tant de 

rapports, sont restés nos maîtres, non contents 

de nous éblouir par l 'éclat de leurs créations 

artistiques et littéraires, nous obligent encore à 

rechercher dans la vie antique des enseignements 

avec un zèle égal à celui qui nous entraîne vers 

l 'étude des chefs-d'œuvre littéraires et artistiques 

qu'ils nous ont légués. C'est ainsi que l'antiquité 

nous convie à imiter tout ce qu'elle nous a trans

mis de beau et de grand et que parés, pour ainsi 

dire, des plus belles fleurs de la civilisation an

tique, nous nous disposons à saluer l 'aurore du 

vingtième siècle qui va s'ouvrir devant nous. 

Voilà pourquoi la génération présente, dans le 

désir de rendre à la gymnastique toute l 'impor

tance à laquelle elle a droit et que lui reconnais

saient les anciens, a résolu de rétablir, à l 'instar 

de l 'institution antique, une fête internationale 

à laquelle on a donné le nom glorieux de Jeux 

Olympiques. 

La civilisation dans ses progrès continuels a, 

il est vrai, inventé de nouveaux exercices du 

corps inconnus aux anciens ; «mais ces exercices 

ne sont pour ainsi dire qu'un développement na

turel des merveilleuses institutions que nous a 

léguées l 'antiquité. Car même les exercices de 

nouvelle invention dérivent de la même source. 

ι 
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σώματος παραλλήλως προς την ψυχήν, ήτις είνε yapa-

κτηριστικον καλλίστευμα των άρναίων αγώνων. Τήν 

οέ πλήρη συναίσθησιν της ύπο των νεωτέρων εις τους 

αρχαίους οφειλομένης εύγνωμοσύνης έπι τη δόξη, εις 

ήν άνήλθον έν τη άρχαιότητι οί γυμναστικοί αγώνες 

έν Ελλάδι, αποδεικνύει ή ευλόγως άπονεμηΟεϊσα εις 

τήν πόλιν της 'Αθήνας τιμή, và γεινη αίίτη το πρώτον 

Οέατρον τών νέων ολυμπιακών αγώνων. 

'Αλλά καθ' άς ή μ έρας ή Ελλάς θά φιλόξενη ΰπο 

τήν σκιάν της 'Ακροπόλεως τους φιλάθλους της ελλη

νικής πατρίδος διαγωνιζομένους προς τά ξένα εθνη, 

άτινα θά συναδελφόνη μεθ' ήμών ή εύγενής άμιλλα 

μεγάλων ειρηνικών άγώνων, οί οφθαλμοί πάντων θά 

είνε έστραμμένοι προς τήν άρχαίαν Όλυμπίαν, το καλ-

λιστέφανον πρυτανεϊον της αγωνιστικής, τήν Όλυμ

πίαν, ήτις, άφ' οδ έδοξάσθη επί χίλια διακόσια σχεδόν 

δλα ετη διά τών άριστων νικών, εδωκε το περικλεες 

ονομά της και εις τους νέους αγώνας. 

Έπισκοπήσωμεν λοιπόν διά βραχέων τήν Όλυμ

πίαν και παραστώμεν εις τους έν αύτη τελουμένους 

άγώνας πριν ή έπευφημήσωμεν τους νέους Όλυμπιο-

νίκας της σημερινής διακοσιοστής ένενηκοστής τετάρ

της 'Ολυμπιάδος. 

Ή Όλυ μπία εκείτο έν ένι τών ύπο της φύσεως τά 

μάλιστα εύλογηθέντων ελληνικών τοπείων, èr τω καΐ-

ÀiOtm rfjç E22aâoQ, ώς έλεγον οί άρχαιοι. Και δεν 

ειχον άδικον ούτως άποθαυμάζοντες οί ημέτεροι πρό

γονοι τας φυσικάς καλλονάς του τόπου, έπειδή ούτος 

έχει τι αληθώς το έξαίρετον έν σχέσει προς τάς λοιπάς 

έλληνικάς απόψεις. Κατ' αντίθεσιν προς τήν μονότο-

νον πολλών άλλων ελληνικών y ωρών αό^μηρότητα ή 

τήν άγρίαν άλλαχοΟ της ελληνικής γης καλλονήν έν 

τη μικρά της Όλυ μπίας κοιλάδι έπικρατεϊ ή χάρις. 

Χλοάζοντες λόφοι, χθαμαλαι δασώδεις κορυφαι περι-

βάλλουσι πεδία γελαστά, δι'  ών κυλίοντες τά νάματά 

των δύο ποταμοί, ό βαθυδίνης Αλφειός και δ πολυ-

πλάτανος Κλάδεος, παρέχουσι χλόην άμα και ποικι-

λίαν, έν ω ό ελληνικός ήλιος άπλετος περιαυγάζει το 

πεδίον, παίζων διά μέσου τών φυλλωμάτων και κατο-

πτριζόμενος εις τά ύδατα τά περισσά. 

Η ώραία αύτη, αύτόχρημα ειδυλλιακή κοιλάς, ής 

ή θεα θελγει μεν τον όφθαλμον, αναπαύει δέ και άγει 

εϊς γαλήνην τήν ψυχήν, άνήκεν έκ παλαιών χρόνων 

εις τους Πισάτας, τους κατοίκους της γείτονος πόλεως 

Πίσης. Αύτη εκείτο περι τήν ήμίσειαν ώραν προς άνα-

τολάς της 'Ολυμπίας έντεΟθεν της θέσεως έν ή άπλοΟ-

ται σήμερον το μικρόν χωρίον Μοιράκα τοΟ δήμου 

de l'envie de voir le corps se développer en har

monie avec l 'âme, ce qui est le beau caractère 

dominant dans les agones du vieux temps. C'est 

ce que n'ignore pas notre époque : elle a en effet 

pleinement conscience de la dette de reconnais

sance qu'elle a envers l 'antiquité, qui entoura 

d'une telle gloire les exercices du corps ; c'est 

pourquoi on a décidé que la première reprise de 

ces Jeux aurait lieu dans la cité d'Athènes. 

Mais aux jours où, à l 'ombre de l'Acropole, la 

ville d'Athènes recevra les athlètes étrangers, 

qui, entraînés par une noble émulation, vien

dront concourir avec leurs frères de Grèce, les-

yeux de tous les spectateurs se tourneront vers 

l 'antique Olympic, le glorieux prytanée de l 'art 

athlétique, Olympic qui, après avoir, pendant 

presque douze siècles non interrompus, enregis

tré des victoires de premier ordre, prête aujour

d'hui son nom aux nouvelles luttes pacifiques. 

Avant donc d'applaudir les vainqueurs des 

Jeux nouveaux de la 294e  Olympiade, commen

çons par tracer une courte esquisse d'Olympie 

et assistons, un instant, par l 'imagination, aux 

Jeux qui y avaient lieu. 

Olympic s'élevait dans un de ces sites heureux 

dont la nature s'est plu à doter la Grèce ; ce site 

était même, au dire des anciens, le plus beau de 

l'Hellade. L'admiration de nos ancêtres pour ce 

site n'avait rien d'exagéré, car il est en réalité 

exceptionnel sous tous les rapports. En effet, au 

lieu de la monotone aridité ou des beautés sau

vages que l'on rencontre dans d'autres localités 

de la Grèce, cette petits vallée d'Olympie respire 

la grâce et la gaieté. Des collines verdoyantes 

d'une hauteur médiocre et boisées jusqu'à leurs 

sommets y entourent des plaines riantes, qu'ar

rosent et fertilisent l 'Alphée aux eaux profondes, 

le Kladéos bordé de platanes, et que le soleil de 

la Grèce inonde de ses feux, qui se jouent à tra

vers le feuillage et se réfléchissent dans les ondes. 

Cette vallée si belle et si pittoresque, qui en

chante la vue et repose l 'âme, appartenait dans 

l 'antiquité aux Pisates, ou habitants de la ville 

de Pise, située à près d'une demi-heure de dis

tance à l 'Est d'Olympie, et en deçà du village 

actuel de Miraka (dème d'Olympie). La domina

tion des Pisates s'étendait sur toute la vallée de ·  

'Ολυμπίων. Κατεΐχον δέ τήν κοιλάδα του ΆλφειοΟ 

χαι μετ' αύτής τήν Όλυμπίαν οί Πισαται καθ' ους 

ήδη χρόνους προ τής καθόδου τών Δωριέων ή Πελο

πόννησος κατφκεΐτο ύπο τών 'Αχαιών. 

'Αλλά δεν ήσαν δ'μως οί Πισαται οί πρώτοι και αρ

χαιότατοι κάτοικοι τής ολυμπιακής κοιλάδος, ήτις, 

άκολουθήσασα τάς πολυτρόπους τύχας τών άλλων ελ

ληνικών χωρών, έσχεν έν παναρχαίοις χρόνοις πολλάς 

έναλλαγάς κατοίκων. Περί τούτων σιγα μεν ή ιστορία, 

ένδείξεις δέ μόνον παρέχουσι διάφοροι μΰθοι και ποικί-

λαι λατρεϊαι. Τούτων ή διάσωσις μέχρι τών μεταγε

νεστέρων χρόνων εύκολύνει ημάς εις διάγνωσιν τών 

διαφόρων ούτως ειπείν έπαλλήλων στρωμάτων τών 

λαών, οίτινες, έγκατοικήσαντες περι τήν Όλυμπίαν, 

άπετύπωσαν εις αύτήν τήν άνεξάλειπτον σφραγίδα τής 

διαβάσεως αύτών. 

Ούτω Πελασγοί και Φοίνικες, Ίωνες και Κρήτες, 

'Αχαιοί καΐ Αιτωλοί, ιθαγενείς και έπήλυδες διασταυ-

ροΟνται ή διαδέχονται αλλήλους έν άρχαιοτάτοις χρό-

νοις έν τη κοιλάδι τοΟ ΆλφειοΟ, είςάγοντες τάς λα

τρείας αύτών και τους μύθους και παλαίοντες έκαστοι 

προς νέους έπιδρομεΐς υπέρ τής κατοχής τής χώρας ή 

υποχωρούντες εις τους ίσχυροτέρους. Π δ άπο τών 

εκβολών τοΰ ΆλφειοΟ εύβατος 'Πλεία και το έν τη άρ-

χαιότητι πλωτον τοΟ ποταμοΟ εις μήκος έξακιςχιλίων 

βημάτων άπο τής παραλίας και διά πλοία, διά δέ σχε

δίας μέχρις αύτής τής 'Ολυμπίας παρεϊχον έλευθέραν 

τήν πρόςοδον εις τους έλκυομένους ύπο τής καλλονής 

και εύφορίας τής ολυμπιακής χώρας και έπιχειρουντας 

τήν εξωσιν τών ήδη πρότερον κατεχόντων αύτήν. Εν

τεύθεν ή ακατάπαυστος έκείνη κίνησις λαών, περί τής 

έν τη ολυμπιακή κοιλάδι έγκαταστάσεως άνταγωνιζο-

μένων, ής τρανήν μαρτΰρίαν παρέχουσι τά κατάλοιπα 

μύθων και λατρειών, τοπικών ονομάτων και ίδιοτρό-

πων σκευών. 
β 

Τών δέ πολυωνύμων τούτων λατρειών, ων μακρα 

ηθελεν άποβή έν τω έπιμεμετρημένω ήμϊν βραχεί 

χώρφ ή τελεία άπαρίθμησις, άρχαιοτάτη πάντως είνε 

ή του πελασγικού Κρόνου, ού φερώνυμον είνε το άπο 

βορρά περιορίζον τήν Όλυμπίαν χθαμαλον όρος, το 

Κρόνιον. Ώς δ' εις μυθικούς χρόνους άνήρχοντο αί 

πρώται τής κατοικίσεως τής 'Ολυμπίας άναμνήσεις, 

ούτω και τών άγώνων ή είςαγωγή άνεβιβάζετο εις 

ήρωας μυθικούς.Άλλ' ιδίως ή μυθική αύτη αρχή τών 

ολυμπιακών άγώνων άπετυποΟτο έν τω θρύλω περί 

Οίνομάου και Πέλοπος. Ό βασιλεύς τής Πίσης Οινό

μαος έλέγετο ύ™ 3 ·/ 8^? τή ν  θυγατέρα Ιπποδάμειαν 

είς έκεϊνον, δςτις έμελλε νά νικήση αύτον έν άρματο-

l 'Alphée à l 'époque où, avant la descente des 

Doriens, le Péloponnèse appartenait encore aux 

Achéens. 

Les Pisates n'étaient pourtant point les pre

miers habitants de la vallée d'Olympie, laquelle 

ayant suivi les diverses vicissitudes des autres 

contrées helléniques, avait assisté, dès les temps 

les plus reculés, à de nombreux changements 

de populations inconnus à l'histoire, mais dont 

témoignent d'anciens mythes ainsi que les varia

tions du culte. C'est par ces témoignages que 

nous sommes en mesure de suivre les différentes 

couches, pour ainsi dire, des populations diver

ses qui habitèrent cette vallée, et qui y ont laissé 

les traces ineffaçables de leur passage. 

C'est ainsi que, dans les temps les plus recu

lés, la vallée de l 'Alphée vit se succéder à tour 

de rôle : Pélasges et Phéniciens, Ioniens et Cré-

tois, Achéens et Étoliens, autochtones et hété-

rochtones, qui, y introduisant tous leur culte et 

leurs légendes, la défendaient ensuite contre de 

nouveaux envahisseurs, auxquels ils étaient par

fois contraints de céder la place. L Élide facile

ment abordable par l 'embouchure de l 'Alphée, 

qui était navigable sur une étendue de cinq kilo

mètres, et flottable jusqu'à Olympie même, ΓΕ-

lide, disons-nous, offrait une,conquête facile à 

ceux qui, attirés par la beaufé et la fertilité de 

cette contrée, voulaient tenter d'en chasser ceux 

qui en étaient les possesseurs. De là, ces mouve

ments continuels de populations diverses qui lut

taient entre elles pour s'établir dans cette vallée, 

. 
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δρομία. Μετά δέ πολλούς μνηστηρας άποτυχόντας και 

φονευΟέντας ΰπο τοΟ Οινομάου ένίκησε τον βασιλέα δ 

Πέλοψ, δεκάσας τον ήνίοχον αύτοΟ Μυρτίλον. Ουτω 

δ' ήδυνήθη b ευτυχής νικητής να λάβη σύζυγον τήν 

"Ιπποδάμειαν και μετ' αύτης τήν έν Πίστ] βασιλείαν, 

θανόντος έν τω άγώνι τοΟ Οίνομάου. 

Οίίτως οί μύθοι αύτους τους ιππικούς αγώνας, οός 

θά ΐδωμεν έν τοις ίστορικοις γρόνοις εΐςαγομένους μετ' 

άλλα πρότερα αγωνίσματα, συνδέουσι προς τους προϊ

στορικούς περι της Πίσης λόγους, μυθοπλαστουντες 

άρχαιοτέραν ή κατ' άλήθειαν τήν αρχήν των ολυμ

πιακών αγώνων. Διά τοΟτο ή παράδοσις ήναγκάζετο 

νά παραδεχθη έ/.λείποντας και παρακμάζοντας επειτα 

τους αγώνας, ίδρυομένους δέ και πάλιν^ οτε τήνΉλείαν 

κατέλαβον οί μετά τών Δωριέων ε^ς τήν Πελοπόννη-

σον είςελάσαντες Αιτωλοί. Εις δέ τον Ίφιτον, τον άπό-

γονον Όξύλου τοΟ ήγεμόνος τών Αιτωλών έκεινων_, 

προςεγράφετο ή οριστική διαρρύθμισις ή άνασύστασις 

τών 'Ολυμπίων διά της μετά τοΟ Σπαρτιάτου Αυκούρ-

γου συνομολογηθείσης συνθήκης, δΓ ής ίδρυθη ή ίερά 

έκεχειρία. 

Ήτο δ' ή εκεχειρία ίερά ειρήνη έπιβαλλομένη εις 

τάς ελληνίδας πόλεις τάς θελουσας νά μετέχωσι τών 

ολυμπιακών αγώνων κατά τήν ίερομηνίαν, ήτοι τάς 

ημέρας καθ ας ούτοι έτελοΟντο και ολίγας ημέρας προ 

αυτών και μετ' αυτούς. Τήν μεγίστην δ' έκ της τοιαύ

της έκεχειρίας ώφέλειαν άπέκτησεν ή πόλις Ήλις, 

ής τήν θέσιν επέχει σήμερον ή Γαστούνη. Ταύτης τήν 

χώραν έπι μεγάλη χρηματική ζημία, πληρωτέα εις 

τον 'Ολύμπιον Δία, δεν ήδύναντο νά διαβώσιν ένοπλοι 

κατά τοΟτον τον χρόνον ξέναι στρατιαί, αλλ' ώφειλον 

νά καταθέσωσι τά δπλα, άτινα έλάμβανον και πάλιν 

πέραν τών ορίων. Ούτω δέ κατά μικρόν ή Ήλις άπέβη 

έδαφος ουδέτερον και άπαραβίαστον, τελούν ύπο τήν 

προστασίαν του Όλυ μπίου Δι ός. Ή δέ ειρήνη αυτη 

προήγαγε τήν πόλιν, έφ' δσον αυτη μάλιστα μέχρι 

τών χρόνων τοΟ πελοποννησιακού πολέμου δέν άνεμί-

χθη εις τους διαιρουντας τήν Ελλάδα πολέμους. Διά 

ταΟτα οί 'Ηλείοι, περι πολλού ποιούμενοι τά έκ της 

έκεχειρίας άγαθά, έπιμελώς έφύλασσον τον χαλκοΟν 

δίσκον, έρ' ου ει/ον γραφή οί δ'ροι της ίερας ταύτης 

άνακωχής, δςτις και έδεικνύετο μέχρι τέλους τοΟ δευ

τέρου μετά Χριστον αιώνος έν τφ Ηραίφ εις τους 

έπισκεπτομένους τήν Όλυμπίαν. ΕύγνωμονοΟντες δέ 

προς τον "Ιφιτον, ίδρυσαν παρ' αύτήν τήν εί'ςοδον τοΟ 

ναοΟ του Διος άγαλμα, παριστάνον αύτον στεφανούμε-

νον ύπο γυναικός προσωποποιούσης τήν Έκεχειρίαν, 

'Αλλά και ή 'Ολυμπία και οί έν αύτη τελούμενοι άγώ-

et dont témoignent encore, par leurs traces, la. 

mythologie, les noms propres et des restes d'art 

de forme particulière. 

De tous ces cultes de nom divers, et dont l 'énu-

mération serait trop longue ici, le plus ancien, 

est sans contredit celui du Kronos des Pélasges, 

dont la colline située au Nord d'Olympie porte 

encore le nom : Kronion. De même que la fonda

tion d'Olympie remonte aux temps mythiques, de 

même aussi l 'institution des Jeux est attribuée à 

des héros préhistoriques : nous la retrouvons sur

tout dans la légende d'Œnomaos et Pélops. Œ-

nomaos, roi de Pise, avait promis sa fille Hippo-

damie à celui qui pourrait le surpasser à la course 

des chars. Plusieurs concurrents avaient déjà été 

vaincus et mis à mort par Œnomaos, quand Pé

lops vainquit le roi, après avoir corrompu Myr-

tilos, son conducteur de char. C'est ainsi que, 

Œnomaos étant mort dans la lutte, l 'heureux 

vainqueur put obtenir Hippodamie et avec elle 

le royaume de Pise. 

C'est à cette légende que, contrairement aux 

données historiques, on faisait remonter l 'insti

tution des courses de chars, qui furent réellement 

introduites après divers autres concours gymni

ques. C'est pourquoi la tradition s'était vue dans 

la nécessité d'admettre qu'après une période de 

décadence, les Jeux Olympiques avaient été inter

rompus, et qu'ils n'avaient été repris qu'à l 'é

poque de l'invasion dorienne, où les Etoliens 

se rendirent maîtres de l 'Achaïe. C'est à Iphitos, 

descendant d'Oxyle roi d'Étolie, qu'on attribuait 

le rétablissement et l 'organisation définitive des 

Jeux Olympiques. C'est lui, en effet, qui conclut 

avec les Spartiates un traité en vertu duquel fut 

instituée la trêve sacrée. 

Cette trêve était imposée à toutes les villes 

grecques qui prenaient part aux Jeux Olympi

ques, pendant une période déterminée, nommée 

hiérornénie ou mois sacré et qui commençait 

quelques jours avant pour finir quelques jours 

après la célébration de ces Jeux. Ce fut surtout 

l 'Élide, une ville, dont le site correspond à celui 

de Gastouni d'aujourd'hui, qui bénéficia des avan

tages de cette trêve, par laquelle il était interdit 

à toute milice étrangère de traverser en armes 

ce territoire sacré, sous peine de verser un tri

but considérable au temple de Jupiter Olympien-
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νες μέγα κέρδος έπορίσθησαν έκ της διά της έκεχει

ρίας δημιουργηθείσης άσφαλείας και ησυχίας, ήτις 

συνετέλεσεν είς ταχεϊαν και μεγάλην τών αγώνων 

προαγωγή ν. 

'Επήλθε δ' άλλως ή έπίδοσις αυτη καθότι ή έκε

χειρία του Ίφίτου και τοΟ Αυκούργου συνέπιπτε προς 

τήν άποκατάστασιν τών πραγμάτων έν τή Πελοπον

νήσου τήν έπακολουθήσασαν είς τήν έν τή χερσονήσω 

έγκαθίδρυσιν και ένίσχυσιν τών Δωριέων. Η μεγάλη 

δύναμις, είς ήν άνήλθεν ή Σπάρτη, ήγεν είς ενότητα 

τοΟ δωρικοΟ έν Πελοποννήσω στοιχείου ΰπο τήν λα-

κωνικήν ήγεμονίαν. Η δέ Σπάρτη, έχουσα τήν πολιτι-

κήν και στρατιωτικήν άρχηγίαν της χερσονήσου, ηθέ

λησε νά παράσχη είς αύτήν στήριγμα οίονει και Οία 

θρησκευτικού τίνος κέντρου" ώς τοιούτον δ έξελεξε την 

Όλυμπίαν. Τοιαύτην σημασίαν είχεν ή φερομένη συν

θήκη του Ίφίτου και του Αυκούργου, ύπεμφαινουσα 

τήν δριστικήν άνάθεσιν της προστασίας τών ολυμπια

κών αγώνων εις τους Ηλείους ύπο την κηδεμονιαν της 

Σπάρτης. 

Ούτω τά 'Ολύμπια άπέβαλλον τον χαρακτήρα του 

παλαιοΟ τοπικοΟ αγώνος τών ΙΙισατών και μετεβαλ-

λοντο είς άγώνας παμπελοποννησιακούς. Αληθές βλε-

Les armes devaient donc être déposées, et n'é

taient reprises que quand on avait passé la 

frontière. C'est ainsi que l'Élide, placée sous la 

protection tutélaire de Jupiter Olympien, devint 

insensiblement un territoire neutre et inviolable. 

Cette paix fut donc pour l 'Élide une source de 

prospérité, surtout avant la guerre du Pélopon

nèse ; car, jusque-là, elle n'avait jamais pris part 

aux divisions intestines de la Grèce. En recon

naissance des bienfaits de paix, elle se contentait 

de garder précieusement le disque sur lequel 

était gravée la convention relative à la trêve sa

crée ; ce disque fut fidèlement conservé dans 

l 'Héraion jusqu'au second siècle ap. J. —C. Dans 

leur reconnaissance pour Iphitos, les Éléens 

lui élevèrent, près de l 'entrée même du temple 

de Jupiter, une statue qui représentait ce héros 

couronné par l 'Ékecheirie, personnification de 

la trêve-sacrée. Olympie retira un grand profit 

de la sûreté que procurait l 'institution de la 

trêve sacrée, aussi les Jeux qui s'y célébraient 

ne tardèrent-ils pas à prendre le plus vif essor. 

Une autre cause de cet essor fut aussi la coïn

cidence de l 'institution de cette trêve et de la 

pacification du Péloponnèse, pacification qui sui

vit l 'établissement des Doriens dans cette pénin

sule. Les diverses populations d'origine dorienne 

se groupaient autour de Sparte, dont, vu sa 

force, elles reconnaissaient l 'hégémonie. De son 

côté, Sparte ayant déjà la suprématie militaire et 

politique dans le Péloponnèse et désirant y trou

ver un appui religieux, fit, dans ce but, choix 

d'Olympie. C'est pourquoi le contrat passé entre 

Iphitos et Lycurgue relativement à la trêve sacrée 

n'eut d'autre but que de placer les Jeux Olym

piques sous la protection des Éléens qui étaient 

eux-mêmes les protégés des Spartiates. 

C'est ainsi que les Jeux Olympiques dépouillè

rent le caractère local qu'ils avaient eu à l'épo

que des Pisates, pour revêtir celui de Jeux pélo-

ponnésiaques. Nous voyons, en effet, que depuis 

l 'époque où l'on commença à inscrire le nom des 

vainqueurs des Jeux Olympiques (776 av. J.— 

C.), le premier qui figure sul· la liste est un 

Éléen du nom de Corœbos; à l'Olympiade sui

vante, le vainqueur fut également un Éléen des 

environs de Pise. Mais l 'histoire nous apprend 

que, quatre ans après, le vainqueur à la course 
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πομεν, 'ότι κατά μεν την πρώτην 'Ολυμπιάδα, ής άνε-

γράφη δ νικητής, την τοΟ 776 π. Χ., δ νικήσας. Κό-

ροιβος ήτο Ηλείος, κατά δε την δευτέραν ένίκησεν 

άνήρ εκ τίνος των πόλεων της Πισάτιδος. 'Αλλά την 

βαθμηδόν έπερχομένην έπέκτασιν των αγώνων δεικνύει 

το γεγονος, δ'τι ήδη την τρίτην 'Ολυμπιάδα ανεδείχθη 

νικητής σταδιοδρόμος έκ Μεσσηνίας, εκτοτε δε παρου

σιάζονται ΟλυμπΙονΐκαι έκ πασών των χωρών της Πε

λοποννήσου. 

Ός εικός, ή τοιαύτη αύξησις της σημασίας τών 

αγώνων ηύ'ξανε τήν έν τη χερσονήσω δύναμιν και γοη-

τείαν της Ήλιδος και της Σπάρτης. Άλλα τούτο παρά

βλαπτε τα συμφέροντα τών έχθρών τών δύο τούτων 

πόλεων, της Πίσης, άφ' ής εϊχεν άραιρεθή ή προστα

σία τών αγώνων, και τοΟ Αργούς, δ'περ, άντιπαλαϊον 

προς τήν Σπάρτην και μή άνεχόμενον τήν έν Πελο-

ποννήσω ήγεμονίαν τών Σπαρτιατών, μετά ζηλοτύπου 

ομματος παρηκολούθει τήν εις τήν τέλεσιν τών ολυμ

πιακών αγώνων δσημέραι αύ'ξουσαν έπέμβασιν της τους 

Ηλείους προστατευούσης Σπάρτης. Ήρχισε λοιπον ή 

άντίδρασις" και, δ'τε οι δυςανασχετοΟντες Πισαται έστρά-

φησαν προς τους Αργείους, ζητοΟντες τήν συνδρομήν 

αυτών, πρόθυμος εσπευσεν δ μέγας τοΟ 'Αργούς βα

σιλεύς Φείδων, και, έκβαλών έκ της 'Ολυμπίας τους 

'Ηλείους, άπέδωκε τον ίερδν χώρον εις τήν Πΐσαν. Τά 

Όλ ύμπια της ογδόης 'Ολυμπιάδος έτελέσθησαν τω 748 

π. Χ. άγωνοθετούντων τών Πισατών, ων έκηδεμόνευεν 

b Φείδων. 'Αλλ' ή τοιαύτη μείωσις της ισχύος τών 

•φίλων 'Ηλείων και τοΟ ιδίου αξιώματος δεν συνέφερεν 

εις τήν Σπάρτην, ήτις, συμπράξασα μετά τών 'Ηλείων, 

κατέλυσε τήν δύναμιν τοΟ βασιλέως του "Αργούς. Οί 

•δ' αγώνες της επομένης τετραετίας έτελέσθησαν και 

πάλιν άγωνοθετούντων τών Ηλείων, οί'τινες έκήρυξαν 

Άνολυμπιάδα, ήτοι άκυρον Όλυ μπιάδα, έκείνην καθ' 

•ήν οί αγώνες εΐ^ον τελεσθή 6πο τήν προστασίαν τών 

ΙΙισατών. 

Και υπεχώρησε μεν ούτω κατ' ανάγκην το Άργος, 

•μή εχον τήν δύναμιν νά διαθέτη τά τών 'Ολυμπίων, 

άλλα δεν έπαυσαν αί αξιώσεις της Πίσης, έπιμενούσης 

εις τήν κατοχήν της 'Ολυμπίας και τήν έξάσκησιν τοΟ 

δικαιώματος της άγωνοθεσίας. Ή Πΐσα έπι αιώνας 

•δλους εχαιρε βλέπουσα τά ίδια τέκνα τελούντα χαρ-

μοσύνως τοπικάς |ορτάς ύπο τήν σκιάν τοΟ Κρονίου 

ορούς, και έθεώρει 'τήν Όλυμπίαν οιονεί ώς προςάρ-

τημα της ιδίας εαυτής άγορας, άφ' οδ εκείτο τόσον 

πλησίον, ώςτε ή ακρόπολις τών Πισατών έδέσποζε του 

επειτα κτισθέντος ολυμπιακού ιπποδρόμου. Δέν ήνεί-

χοντο λοιπον οί Πισαται νά βλέπωσιν εαυτούς μεν άπο-

fut un Messénien, ce qui montre l 'extension qu'a

vait déjà prise ces Jeux; et dès lors les vain

queurs appartiennent aux diverses contrées du 

Péloponnèse. 

L'importance toujours croissante de ces Jeux 

contribuait à augmenter l 'influence et le prestige 

d'Élis et de Sparte ; mais cette prépondérance 

nuisait aux intérêts rivaux de Pise, dont les ha

bitants présidaient autrefois aux Jeux Olympi

ques, et d'Argos, qui, étant l 'émule de Sparte, 

voyait d'un œil d'envie la suprématie des Lacé-

démoniens s'étendre peu à peu sur toute la pé

ninsule, par sa prépondérance croissante dans les 

Jeux Olympiques. Une réaction s'ensuivit, et, 

quand les Pisates tournèrent leurs regards vers 

les Argiens, auxquels ils demandèrent aide et pro

tection, le grand roi d'Argos. qui était alors Plié-

don, s'empressa d'aller à leur secours, et, après 

avoir expulsé les Éléens d'Olympie, il restitua à 

Pise le territoire sacré. A la célébration de la 

huitième Olympiade (748 av. J. —C.), les Pisates, 

sous la protection de Phédon, présidèrent aux 

Jeux ; mais cette humiliation des Éléens déplut à 

leurs alliés les Spartiates, qui, unissant leurs 

forces à celles des premiers, mirent fin à la puis

sance du roi d'Argos. Ainsi l 'Olympiade suivante 

fut de nouveau présidée par les Éléens, qui se 

hâtèrent d'annuler l 'Olympiade précédente. 

C'est ainsi qu'Argos se vit, dans sa faiblesse, 

obligée de céder ; il n'en fut pas de même de 

Pise, qui ne cessa d'élever des prétentions sur 

Olympie et sur la présidence des Jeux qui s'y 

célébraient. Cette ville, en effet, qui depuis plu

sieurs siècles, s'étaif'plu à voir ses enfants cé

lébrer ces fêtes de famille à l 'ombre du mont 

Kronion, et qui considérait Olympie comme une 

partie, pour ainsi dire, de son agora, car Pise 

était si près d'Olympie que l'acropole de la pre

mière dominait l 'hippodrome Olympique, Pise, 

ne pouvait donc voir qu'avec peine la protection 

des Jeux passer en d'autres mains, et les habi

tants d'Élis, situé à sept heures d'Olympie, con

voquer la Grèce entière à la célébration de ces 

Jeux. Mais la protection toute puissante dont 

Sparte couvrait les Éléens ne permettait pas aux 

Pisates de réaliser leurs désirs ; une seule fois, 

après le régne de Phédon, Pise put réussir à 

avoir le présidence des Jeux (34 Olympiade, 644 

κλε ίο μένους της προστασίας τών αγώνων, άλλους δέ, 

ων ή πόλις εκείτο επτά δ'λας ώρας μακράν, καλοΟν-

τας τήν "Ελλάδα επί τάς έορτάς έν τη άμέσω της 

Πίσης γειτονία και παρέχοντας τους ολυμπιακούς στε

φάνους. 'Αλλ' ή ισχυρά προστασία της Ηλιδος ύπο 

της Σπάρτης δεν έπέτρεπεν εις τους Πισάτας τήν έπι-

τυχίαν τοΟ σκοποΟ αύτών. "Απαξ δε μόνον μετά τάς 

ήμέρας του Φείδωνος κατώρθωσαν οί Πισαται νά τε-

λέσωσιν αύτοι τά 'Ολύμπια της τριακοστής τετάρτης 

Όλυ μπιάδος τω 644 π. Χ. Επετεύχθη δε τοΟτο ύπο 

τοΟ βασιλέως της Πίσης Πανταλέοντος, συμμαχοΟν-

τος μετά τών Μεσσηνίων και έπωρελουμένου έκ τής 

άνωμαλίας, ήν είχεν έπιφέρει εις τήν Πελοπόννησον, 

και τής αδυναμίας εις ήν είχε καταρρίψει τήν Σπάρ

την ή δρμή και ή μακρά διάρκεια τοϋ δευτέρου μεσ

σηνιακού πολέμου. Εννοείται δε, δ'τι και ταύτην έθεώ-

ρησαν Άνολυμπιάδα οί 'Ηλείοι. 

Άλλ' ούχ ήττον ή άπδ τών ήμερών τής συμμα

χίας μετά τής άτυχους Μεσσηνίας «ρρονηματισθεϊσα 

Πϊσα έξακολουθεϊ δάκνουσα τους εις αυτήν ύπο τής 

Ήλιδος επιβαλλομένους χαλινούς και έπι τών υιών 

και διαδόχων του Πανταλέοντος, του Δαμοφώντος και 

Πύρρου. Πλήρης δ' έπέρχεται ή ρήξις τφ 577 π. Χ. 

έπι τής άρχής του Πύρρου, δςτις και αναλαμβάνει φα-

νερον πόλεμον προς τους 'Ηλείους, συμπράττων μετά 

τών εις αύτους ύποτεταγμένων περιοίκων. Άλλ' οί 

'Ηλείοι, βοηθούμενοι ύπο τών Αακεδαιμονίων, κατέ-

στειλαν τήν άποστασίαν και έτιμώρησαν δεινώς τους 

Πισάτας και τους συμμάχους αυτών, καταστρέψαντες 

αύτών τάς πόλεις. Έκτοτε δέ αφανής πλέον καθίστα

ται ή Πϊσα, και κατά τους χρόνους του αύτοκράτορος 

τής 'Ρώμης Αυγούστου ύπήρχον οί αμφιβάλλοντες και 

περί αυτής τής ποτε ύπάρξεως πόλεως καλουμένης 

Πίσης. · ·  

Άλλ' δμως έν τούτω τώ μεταξύ έχρησίμευσεν ετι 

άπαξ ή σκιά τής Πίσης, δπως άντιταχθή κατά τής 

Ήλιδος. Ότε οιά τής προστασίας του Έπαμεινώνδου 

μετά τήν έν Αεύκτροις μάχην ανεδείχθη ισχυρά ή 

Αρκαδία, οί Άρκάδες, περιελθό^τες εις πόλεμον προς 

τους 'Ηλείους καΐ συμμα/ουντες μετά τών Αθηναίων 

και Άργείων, προεχώρησαν νικηται μέχρις αυτής τής 

'Ολυμπίας, και έπεχείρησαν τήν τέλεσιν τών 'Ολυμ

πίων τφ 364 π. Χ. έν συμπράξει μετά τών άλλως 

άνισ-/ύρων Πισατών και ώς κηδεμόνες τών άρχαίων 

αυτών δικαιωμάτων. Άλλ' οί Ήλεϊοι απεφάσισαν νά 

ταράξωσι τήν τοιαύτην άνίερον δι'  αύτούς έκατοστήν 

τετάρτην Άνολυμπιάδα, και προέβησαν έπι τούτφ εις 

σύγχυσιν και παράβασιν αύτής έκείνης τής έκεχειρίας. 

av. J. —C.), et cela grâce, d'une part, à l 'alliance 

du roi de Pise, Pantaléon, avec les Messéniens, 

et de l 'autre, aux complications dans lesquelles 

se trouvaient le Péloponnèse, et Sparte surtout, 

à cause de la seconde guerre de Messénie. Il va 

sans dire que cette Olympiade fut, dans la suite, 

également annulée par les Éléens. 

Sous le régne de Damophon et Pyrrhus, fds 

de Pantaléon, Pise, un moment fîère de son 

alliance avec l 'infortunée Messénie, continua en

suite à ronger le frein que lui imposait Élis. En 

572, soutenu par les périœques d'Élis, Pyrrhus 

déclara ouvertement la guerre aux Éléens. Mais 

ces derniers purent, avec l 'appui de Sparte, ré

primer cette révolte, et se vengèrent cruellement 

des Pisates et de leurs alliés, en détruisant leurs 

villes. A partir de cette date, Pise tomba dans 

un tet état de décadence qu'à l 'époque de l 'empe-

pereur Auguste, quelques-uns allaient jusqu'à 

douter que cette ville eût jamais existé. 

Pendant cet intervalle pourtant, l 'ombre de 

Pise vint troubler encore une fois la prospérité 

d'Élis. Après la bataille de Leuctres, lorsque les 

Arcadiens, sous la protection d'Épaminondas, 

eurent repris des forces, ils prolifèrent de l 'al

liance d'Athènes et d'Argos pour s'avancer jus

qu'à Olympie et tenter de reprendre la célébra

tion des Jeux, avec le concours des faibles Pisa

tes, dont ils voulaient ainsi venger les droits (104 

Olympiade de l 'année 364 av. J. —C.). Les Éléens 

décidèrent alors de jeter le trouble dans cette 

Olympiade qu'ils qualifiaient de profane ; ils allè

rent même jusqu'à rompre cette trêve sacrée, au 

maintien de laquelle ils avaient été préposés et 

qu'ils imposaient par leurs hérauts aux autres 

peuples de la Grèce. La célébration des Jeux 

avait déjà commencé sous la présidence des Pi

sates et des Arcadiens, quelques-uns des con

cours étaient même déjà terminés, lorsque tout-

à-coup l 'armée des Eléens fit irruption dans 

l'enceinte sacrée, qui, en un instant, fut changée 

en une arène sanglante. Les Éléens combattirent 

avec courage, mais entourés de toutes parts, ils 

furent obligés de battre en retraite et de rega

gner leur camp, qui était près de Kladéos. Le 

lendemain, ils n'osèrent reprendre l'offensive. 

A l'exception de ces trois anolympiades et d'une 

violation de la trêve, par laquelle, vers le com-
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ήν αύτο'ι ώς έκτελεσται 

ίερών θεσμών επέβαλλαν 

δια των κηρύκων των εις 

τους άλλους Έλληνας. 

"Ηδη ή πανήγυοις είχεν 

αρχίσει, άγωνοθετούντων 

των Πισατών και Άρκά-

δων. ΕΙχον ήδη περατωθη 

τινα των αγωνισμάτων, 

δ'τ'  έν μέσω τελουμένου 

τοΟ αγώνος της πάλης ή 

στρατιά των Ηλείων είς-

ώρμησεν εις το ίερον τέ

μενος. "Ο ίερος χώρος μετε

βλήθη εις πεδίον μάχης 

αίματηρας, καθ' ήν οί 'Η

λείοι έπολέμησαν μεν γεν

ναιότατα, άλλα, βαλλό

μενοι πανταχόθεν ύπο τών 

πολεμίων, ήναγκάσθησαν 

νάποχωρήσωσιν εις το 

παρά τον Κλάδεον στρα-

τόπεδον αύτών, ουδ έ4άρ-

ρησαν νά έπανέλθωσι τήνέπιοϋσαν, δπως συνεχισωσι 

τbv άγώνα 

Πλην τών τριών τούτων Άνολυμπιάδων και μι-

κρας διαταράξεως της ειρήνης της Όλυ μπίας παρά 

τών Σπαρτιατών περι τάς άρχάς τοΟ τετάρτου αιώνος 

π. Χ., δτε 6 βασιλεύς της Σπάρτης Άγις ήΟέλησε νά 

τιμωρήση τους 'Ηλείους διά την ένεκα δημοκρατικής 

τροπής τοΟ πολιτεύματος αύτών συμπάόειαν προς τάς 

'Αθήνας, ήσυχος εμεινε κατά το λοιπον τοΟ χρόνου ή 

Ήλις, και ώς κυρία της Ολυμπίας εβλεπεν έν ειρήνη 

προαγομένους τους ολυμπιακούς αγώνας. 

'Αληθώς μεγάλη υπήρξε και ταχεία ή άνάπτυξις 

αύτών, συμπροοδευόντων μετά τής όσημέραι μεγαλο

πρεπεστέρας διακοσμήσεως τής 'Ολυμπίας. Εις τά πα

λαιά σεβάσματα τής 'Ολυμπίας, χωρισθείσης συν τω 

χρόνω εις την ίεράν Αλτιν και τά έκτος αυτής, προςε-

τέθη ήδη έν άρχαιοτάτοις χρόνοις το Ήραϊον, δ αρ

χαίος ξύλινος το πρώτον ναος τής "Ηρας, πολύ δε πριν 

ή οίκοδομηθή τον πέμπτον αιώνα δ λάμπρος ναος του 

Διος, ήρχισε νά κοσμήται ή 'Ολυμπία διά κτιρίων με

γαλοπρεπών. Nad και στοαΐ, θησαυροί και βωμοί, 

παντοϊαι οικοδομαι προωρισμέναι εις την έν αύταϊς τέ-

λεσιν τών αγώνων και την προς αυτούς παρασκευήν 

τών αθλητών ή την διαμονήν και τάς συνεδρίας τών 

ιερέων και αρχόντων τής 'Ολυμπίας και προς παν-

menceraent du IV e  siècle, Agis, roi de Sparte, 

voulut punir les Éléens de leurs sympathies pour 

les Athéniens dont ils admiraient le régime dé

mocratique, à cette exception, disons-nous. Elis 

ne cessa de jouir de la paix et de voir se déve

lopper constamment l 'institution des Jeux Olym

piques. 

Ce développement ne tarda pas à prendre des 

proportions de plus en plus considérables, qui 

eurent pour résultat immédiat l 'embellissement 

d'Olympie, dont l 'enceinte se divisa avec le temps 

en deux parties: l 'une comprise dans l'Altis sacré 

et l 'autre en dehors. Déjà dans un temps très 

ancien le nombre des lieux sacrés d'Olympie 

s'accrus par la construction de l 'Héraion qui 

remplaça l 'ancien temple de bois dédié à Héra 

(Junon), et bien avant qu'eût commencé au Ve  

siècle le fameux temple de Zeus (Jupiter), Olympic 

était déjà couverte de magnifiques monuments-

Pendant toute la période où la Grèce jouit de 

son autonomie, aussi bien que sous les domina

tions macédonienne et romaine, temples, porti

ques, trésors et autels ne cessèrent de s'élever 

dans l'enceinte et hors de l'enceinte de l'Altis, 

ainsi que des constructions de tout genre desti

nées à la célébration des Jeux, à la préparation des 

athlètes, ou servant entre autres de demeures aux 

prêtres et de salles de délibération aux autorités 

d'Olympie. Au milieu de cette forêt de superbes 

et gracieux édifices ornés des chefs-d'œuvre de 

la sculpture, on voyait, illuminée par les rayons 

du soleil resplendissant d'Olympie, une foule in

nombrable de statues de dieux et de héros de 

tout genre ; parmi ces derniers figuraient surtout 

les vainqueurs des Jeux Olympiques. Ces chefs-

d'œuvre, envoyés comme ex-voto, par des villes, 

des rois ou même de riches particuliers, rappe

laient les immortelles victoires olympiques, les 

trophées remportés par les Grecs dans leurs 

guerres soit contre d'autres Grecs, soit contre 

les barbares, à l 'époque glorieuse de la liberté 

de l 'Hellade; ils rappelaient aussi la servile flat

terie des faibles à l 'égard des puissants de la 

terre, pendant les jours néfastes de l'asservisse

ment de la Grèce. 

Ainsi la religion et le patriotisme des Grecs 

avait peu à peu transformé Olympic en un vaste 

musée panhellénique, où se trouvaient exposés 

fil - -

τοίας άλλας χρήσεις δεν έπαυσαν ύψούμεναι έντος τής les chefs-d œuvre de 1 architecture et de la scul-

Αλτεως και έκτος αύτής καθ' δλους τους χρόνους τής pture. En outre, tous les quatre ans, Olympic 

αυτονομίας τής 'Ελλάδος και επειτα καθ ούς αιώνας devenait, pour ainsi dire, la capitale momenta-

έδέσπο'ζον τών Ελλήνων οι Μακεδόνες και οι Ρω- née du monde hellénique, à laquelle affluaient les 

μαιοι. Έν μέσω δε τοΟ δάσους έκείνου τών περικαλ- Grecs dispersés sur les trois continents, et où, 

7νών και υπο λαμπρών γλυφών κεκοσμημένων κτιρίων Qu qualité d acteurs ou de spectateurs, après 

ήκτινοβόλει ύπο τον φωτεινον ήλιον τής Ολυμπίας avoir admiré ou été admirés, ils venaient sacri-

πλήθος άναρίθμητον άγαλμάτων τών θεών και άν- fier sur 1 autel de Jupiter et des autres divinités 

•δριάντων ποικίλων, έν οις έξεϊχον οί τών Όλυμπιονι- tutélaires de 1 Altis sacré. De très bonne heure, 

κών, άναθήματα ιδιωτών και πόλεων και βασιλέων, ainsi que nous 1 avons dit plus haut, les Jeux 

ένθυμίζοντα περιφανείς έν 'Ολυμπία νίκας και τά τρό- Olympiques avaient dépouillé le caractère local 

παια τών Ελλήνων κατ' άλλήλων και κατά τών βαρ- que leur avaient imprimé d'abord les habitants 

βάρων, καθ' ους χρόνους έμεγάλυνε την Ελλάδα ή de Pise, et n'avaient pas tardé à devenir un 

ελευθερία, και την ευτελή κολακείαν προς τους ίσχυ- centre de fêtes pour le Péloponnèse tout entier, 

ρους τής γής, έν αις ήμέραις είχε ταπεινώσει το φρό- Mais, à cette deuxième période, en succéda une 

νημα τών Ελλήνων ή δουλεία. troisième plus glorieuse encore, pendant laquelle 

Ούτω διά τής εύσεβείας και φιλοτιμίας τών Έλλή- ces Jeux prirent un caractère panhellénique. Aux 

νων ή 'Ολυμπία μετεβάλλετο κατ' ολίγον ε'ις μέγα τής Éléens, Arcadiens, Messéniens, Lacédémoniens 

Ελλάδος μουσείο ν, έν ω ήσαν έκτεθειμένα θαυμαστά et autres peuples du Péloponnèse se joignirent 

αριστοτεχνήματα τής ελληνικής άρχιτεκτονικής και peu à peu, non seulement les Mégariens, les 

πλαστικής. 'Αλλά συγχρόνως άπέβαινεν ή 'Ολυμπία Athéniens et les habitants des autres villes de la 

καθ' έκαστον τέταρτον ετος οιονεί τις κινητή πρω- Grèce proprement dite, mais encore les Ioniens 

τεύουσα τών άνά τάς τρεις ήπείρους τοΟ άρχαίου κό- de l'Asie Mineure, les habitants des colonies 

σμου έσπαρμένων "Ελλήνων, σπευδόντων δπως άγω- grecques de l'Italie et de la Sicile et les riches 

νισθώσιν ή παραστώσιν εις το λαμπρον θέαμα τών έν citoyens des villes helléniques qui bordaient les 

αύτη τελουμένων πανελληνίων αγώνων, θαυμάσωσιν rivages de la Méditerranée et du Pont-Euxin. 

ή θαυμασθώσι και θύσωσιν ιερά σφάγια έπι τοΟ μεγά- La domination macédonienne n'apporta aucune 

λου βωμοΟ του Διος και τών βωμών τών άλλων έν τή modification aux Jeux Olympiques. Déjà bien 

ίερα Αλτει θεών τών ΓΙανελληνων. Οί άγώνες ένωρις, avant la bataille de Cheronée, les Giecs avaient 

ώς ειδομεν, άποβαλόντες τον τοπικον χαρακτήρα ο'ικο- permis au roi Alexandre, surnommé le philhellène, 

γενειακής ούτως ειπείν εορτής τών ιθαγενών τής Ηί- fils d'Amyntas, de prendre part aux concours 

σης ειχον γείνει επειτα κοινή πανήγυρις τών Ηελοπον- des Jeux Olympiques, et avaient ainsi reconnu 

νησιών. 'Αλλά και την δευτέραν ταύτην περίοδον τών officiellement, pour ainsi dire, que les Macédo-

"Όλυμπίων διεδέχθη το τρίτον '^αι ένδοξότατον στάδιον niens étaient un peuple hellénique ; car, la parti-

τών αγώνων, καθ' δ οδτοι ήσαν πανήγυρις πάνελ- cipation à ces Jeux était formellement interdite 

λήνιος. Εις τους 'Ηλείους και 'Αρκάδας, τους Μεσ- aux Barbares. Cet Alexandre prit effectivement 

σηνίους, τους Αάκωνας και λοιπούς Ηελοποννησίους part à la course, mais la victoire ne lui était 

προςετέθησαν κατά μικρόν ού μόνον οί Μεγαρείς και οί pas réservée. Quelques années plus tard, vers 

'Αθηναίοι και οί κάτοικοι τών λοιπών πόλεων τής έν- la fin du cinquième siècle av. J. G., le char 

τευθεν Ελλάδος, άλλά και οί Έλληνες τής Μικρας à quatre chevaux d Archélaus obtenait à Olym-

Άσίας, οί άποικοι τών ελληνίδων πόλεων τής Ίτα- pie un éclatant triomphe, que devaient éclip-

λίας και Σικελίας και οί πολϊται τών πλουσίων έλλη- ser les brillantes victoires du roi Philippe. Dans 

νικών άποικίδων, ών στέφανος πολύτιμος έκοσμει τας les courses à pied et dans celles»des chais, nous 

παραλίας τής Μεσογείου και τοΟ Εύξεινου Ηόντου. rencontrons aussi des vainquetirs qui n'étaient 

Ή καθυπόταξις τής Ελλάδος υπο την σθεναράν que de simples sujets du roi de Macédoine. Dans 

Μακεδονίαν δεν μετέβαλε την οψιν τών Ολυμπίων, les courses hippiques, les poulains d une femme 

Ηδη πολύ προ τής μάχης τής Χαιρώνειας δ Ελλη- célèbre de Macédoine, de la fameuse Bélesti-

νισμος, άποδεχόμενος τον βασιλέα Αλεξανορον τον ché, maîtresse du roi d Egypte Ptolémée Phila-
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υίον τοΰ Άμ,ύντου τον έπιλεγόαενον Φιλέλληνα ώς 

άγωνιστήν των 'Ολυμπίων, άνεγνώριζεν οιονεί έπισή-

μως τους Μακεδόνας ώς Έλληνας, άφ' ου εϊς ούδένα 

Βάρβαρον ήτο έπιτετραμμενη ή συμμετοχή των ολυμ

πιακών άγώνων. ΚαΙ εις μεν τον Άλέξανδρον, άγωνι-

σθέντα ώς σταδιοδρόμόν, δεν έπεφυλάσσετο ή νίκη. 

Άλλα μετ' ολίγας δεκαετηρίδας περί τά τέλη τοΟ 

πέμπτου προ ΧριστοΟ αιώνος, ένίκα λαμπρώς έν τοις 

Όλυμπίοις το τέθριππον τοΟ βασιλέως της Μακεδο

νίας Αρχελάου, οδ τάς νίκας έπεσκίαζον επειτα αί 

τοΟ Φιλίππου. Άλλα και ίδιώτας εχομεν Μακεδόνας 

Όλυμπιονίκας νικήσαντας έν τφ δρόμω ή διά τεθρίπ

που. Και έπιρανοΟς δε γυναικός έκ Μακεδονίας, της 

ερωμένης τοΟ βασιλέως της Αιγύπτου Πτολεμαίου 

του Φιλαδέλφου Βελεστίχης, ένίκησαν έν 'Ολυμπία οί 

πώλοι έν άγώνι ίππικώ. 

Ούτως οί ολυμπιακοί αγώνες έλαμπρύνθησαν μεν 

διά της συμμέτοχης τών Μακεδόνων, άλλα δεν άπέ-

βαλον τον γνησίως έλληνικον αυτών χαρακτήρα. Άλ

λως είχε το πραγμα, ό'τε οί Ρωμαίοι, καταλαβόντες 

την Ελλάδα, έζήτησαν την εις τους αγώνας συμμε

τοχή ν. Ώς εικός, ήτο πολύ δύσκολον να στερηθώσι 

τοΰ δικαιώματος τούτου ώς βάρβαροι, ήτοι μη Έλ

ληνες, οί κατακτηται, ων ή θέλησις ήτο κέλευσμα. 

"Αλλως δ' έτηροΰντο έν μέρει και οί τύποι, καθότι οί 

'Ρωμαίοι άνέφερον την άρχήν αυτών εις μυθικούς 

Έλληνας γενάρχας. Πρώτος δ' έπιφανής Ρωμαίος 

'Ολυμπιονίκης ύπήρξεν ό Τιβέριος, δςτις ικανά ετη 

πριν ή γείνη αυτοκράτωρ ένίκησε διά τεθρίππου ύπο 

το δνομα Τιβέριος Κλαύδιος Νέρων. Πλήν δε άλλων 

ολίγων Ρωμαίων 'Ολυμπιονικών δυο είνε άξιοι ιδίας 

μνείας, δ άνεψιος τοΟ αύτοκράτορος ϊιβερίου Γερμα

νικός, δςτις έπ' ίσης διά τεθρίππου ήξιώθη του ολυμ

πιακού στεφάνου, και ό περιβόητος αυτοκράτωρ Νέρων. 

Ή έν Όλυ μπία έμφάνισις τοΟ Νέρωνος δεικνύει 

καταφανώς την ύπο τους "Ρωμαίους εκπτωσιν τοΟ 

φρονήματος τών Ελλήνων, και συνδέεται προς άξιδ-

θρηνον έξευτελισμον τών ολυμπιακών άγώνων. Ό 

Νέρων δεν ήτο μόνον αίμοβόρος, άλλά και δαρνοδι-

ψής. Ό παράδοξος άνήρ, δςτις και θνήσκων έθρήνει 

τον έν έαυτώ άπολλύμενον τεχνίτην, έδίψα έπευφημίας 

άπο τοΟ στόματος τοΟ λαοΟ 6ν εΐχον συγκινήσει αί 

έπιτυχίαι τών μεγάλων άθλητών, έδίψα στεφάνους 

άπο της χειρός τών 1 '  άγωνοδικών τών παρεχόντων τά 

άθλα κατά κανόνας ίερούς και πατροπαραδότους έν 

τοις τοπικοϊς και έθνικοϊς άγώσι τών Ελλήνων. Συνο

δευόμενος δέ ύπο ιδιαζούσης φρουράς ύπ' αύτοΟ ιδρυ

θείσης έκ πεντακιςχιλίων ανδρών κληθέντων Αύγου-

delphe, furent également vainqueurs aux Jeux 

Olympiques. 

C'est ainsi que, par leur participation, les Ma

cédoniens illustrèrent les Jeux Olympiques, sans 

porter nullement atteinte au caractère panhellé-

nique qui en était un des signes distinctifs. Il 

n'en fut pas de même quand, après que la Grèce 

eut été subjugée par les Romains, ces derniers 

demandèrent à y prendre part. Il était, on le 

comprend, difficile d'exclure de ces Jeux, en 

leur qualité de Barbares, des conquérants dont 

tout désir devenait un ordre. D'ailleurs les for

malités exigées pouvaient en partie être sauves, 

puisque les Romains rattachaient leur origine-

mythique à des ancêtres Grecs. Le premier Ro

main célèbre qui remporta une victoire aux Jeux 

Olympiques fut Tibère, qui, quelques années 

avant son avènement au trônev  prit part, sous-

le nom de Tibère Claude Néron, à la course des 

chars et y fut victorieux. Parmi les autres Ro

mains, peu nombreux d'ailleurs, qui prirent part 

aux Jeux Olympiques, nous devons citer le ne

veu de Tibère Germanicus qui gagna aussi une 

victoire hippique, et le fameux Néron. 

L'apparition de Néron aux Jeux Olympiques 

nous démontre tout à la fois quelle avait été la 

décadence de l 'esprit grec sous la domination 

romaine, et combien l 'institution des Jeux Olym

piques se trouvait alors avilie. Néron n'était pas-

seulement un prince sanguinaire, il était aussi 

avide de lauriers, et cet homme étrange qui, à 

l 'agonie, déplorait en sa personne la perte d'un 

artiste, avait soif des applaudissements d'un 

peuple qu'avaient autrefois ému les exploits d'il

lustres athlètes, il brûlait d'obtenir des couron

nes de la main des arbitres qui délivraient les 

récompenses selon les rites traditionnels dans 

les Jeux locaux et nationaux de la Grèce. C'est 

pourquoi escorté d'une garde spéciale de cinq 

mille hommes qu'il avait lui-même créée et à la

quelle il avait donné le nom cVAngustéenne, il se 

rendit en Grèce, vers l 'an 66 ap. J. —C., avec tout 

l 'appareil d'un conquérant. Il ne venait pourtant 

point se rendre maître d'un pays déjà subjugué, 

et la garde des Augustei ne se composait point 

de guerriers, mais de mercenaires destinés à 

applaudir l 'artiste et le comédien Néron. Ces 

gardes n'étaient point armés du glaive, mais-

— ίο — 

στείων ήλθεν εις την Ελλάδα τω 66 μ. Χ. δίκην 

χατακτητΟΟ. Άλλά δεν ήρχετο νά κατακτήση την 

•ήδη ύπόδουλον χώραν. Διά ταύτα και οί Αύγούστειοι 

•αύτοΟ δεν ήσαν στρατιά κατακτήσεως, άλλά σώμα 

μισθίων έπικροτητών και συντρόφων τοΟ καλλιτέχνου 

και κωμωδοΟ Νέρωνος, φερόντων άντι δπλων κιθάρας 

και πλήκτρα και προσωπεία και έμβάτας και έργον 

έχόντων νά ποιώνται πρώτοι αρχήν τών έγκωμίων και 

τών έπευφημιών, έξαναγκαζόντων δέ και τούς άλλους 

-άκροατάς και θεατάς τοΟ παραδόξου άγωνιστου νά κρο-

tous étaient munis de cithares, d'archets, de 

masques ; leur office consistait à donner le signal 

des applaudissements et des acclamations et à 

imposer leurs vivat aux autres spectateurs. La 

Grèce entière, toute tremblante, céda à la vanité 

de l 'empereur et changea pour lui plaire l 'épo

que des différents Jeux, les spectateurs l 'applau

dirent de toutes parts, les rivaux de ce César 

furent tous ou volontairement vaincus ou obligés 

de se retirer, les Grecs épuisèrent leurs ressour-

τώσι τάς χείρας και έκβοώσιν υπέρ αύτοΟ. Π Ελλάς 

δλη έντρομος ύπεχώρησεν εις τον στεφανομανη αύτο-

κράτορα και μετέθηκε χάριν αύτοΟ τον χρόνον τών 

διαφόρων άγώνων, οί θεαται τον έπευφήμησαν ά-αν-

ταχου, οί άντίπαλοι άνταγωνισται ένικήθησαν εκου

σίως ή ήναγκάσθησαν νάποσυρθώσιν, οί Έλληνες έξην-

τλήθησαν παρέχοντες τά μέσα της διατροφής της με

γάλης αύτοΟ ακολουθίας, και οί άγωνοδίκαι ευρέθησαν 

πάντοτε πρόθυμοι νά καταθέσωσι προ τών ποδών του 

αύτοκράτορος τούς στεφάνους, δι'  ων δεν ήξιζε νά 

στεφθη ή κεφαλή του. Εύλόγως λοιπον ύπο τοιαύτας 

συνθήκας μεταξύ τών χιλίων οκτακοσίων και δκτω 

στεφάνων, ούς έξηγόρασεν έν Ελλάοι διά τοΟ τρομου 

ces afin de pourvoir à la subsistance de sa nom

breuse suite, et les arbitres s'empressèrent de 

déposer à ses pieds les couronnes dont sa tête 

n'était point digne. En de telles conditions, on 

comprend aisément que dans le nombre des mille 

huit cent huit couronnes que la Grèce, dominée 

par la terreur, décerna à l 'empereur matricide, 

il y en ait eu plusieurs provenant des Jeux Olym

piques. Néron, en conduisant *in char attelé de 

dix poulains — ce qui ne s'était jamais vu aux 

Jeux Olympiques, — fit, il est vrai, une chute et 

manqua d'être broyé sous les roues de son char, 

mais cela n'empêcha pas les spectateurs d'ap-
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b υ.ητροκτ6νος αυτοκράτωρ, ύπηρχον και στέφανοι 

ολυμπιακοί. Εις μάτην δ Νέρων αύτος έλαύνων έν τω 

ίπποδρόμω της 'Ολυμπίας άρμα ύπο δέκα πώλων συ-

ρόμενον, θέαμα πρωτοφανές έν τοις όλυμπιακοϊς άγώ-

σιν, επεσεν έζ αύτοΟ και μικρού δει ν συνετρίβετο. Τά 

μεν πλήθη έπευφήμησαν ούχ ήττον τον πεσόντα, ό δε 

άδέςιος αναβάτης έστεφανώθη διά τοΰ ολυμπιακού κο-

τίνου, και οί έλλανοδίκαι ήμείφθησαν ύπο τοΟ αύτο-

κράτορος έπι τη εξευτελιστική αύτών συγκαταβάσει 

διά γρηματικοΟ δώρου διακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων 

αρχαίων δρα/μών. Άφ' οδ δ' ανετράπησαν χάριν τοΟ 

έστεμμένου Όλυμπιονίκου πάντα τα εκπαλαι καθε

στώτα έν τη 'Ολυμπία, άνευ σχεδόν έκπλήξεως εβλε-

πον οί κατά την έσχάτην ταυτην των Άνολυμπιάδων 

παριστάμενοι θεαται είςαγομένους το πρώτον ήδη και 

μουσικούς αγώνας, και αί χείρες έκρότουν τον Νέρωνα 

ώς νικητήν διά τεθρίππου ίππων, τον Νέρωνα ώς νι-

κητήν διά τεθρίππου πώλων, τον Νέρωνα ώς κήρυκα, 

τον Νέρωνα ώς τραγωδον και πάλιν τον Νέρωνα ώς 

κωμωδόν. 

Ή επιβεβλημένη εύδοκίμησις τοΟ άνικήτου αύτο-

κράτορος δεν έκπροσωπεϊ μόνον την ύποδουλωσιν της 

Ελλάδος εις την 'Ρώμην, άλλά και μεταφέρει ήμας 

εις άλλην περίοδον τών ολυμπιακών αγώνων, την τε-

λευταίαν. Τά διά τών αιώνων άπο τοπικών άγώνων 

τών Πισατών εις πανήγυριν απάντων τών Πελοπον-

νησίων και άπο παμπελοποννησιακών εις πανελληνίους 

άγώνας ύψωθέντα Όλύρ.πια μεταβάλλονται ύπο τους 

κραταιούς 'Ρωμαίους εϊς άγώνα παγκόσμιον, άφ' ου ή 

'Ρώμη έκράτει συμπάσης σχεδόν της εις τους αρχαίους 

γνωστής οικουμένης. Και έπικρατοΟσι μεν ακόμη κατά 

τους τελευταίους αιώνας τών ολυμπιακών άγώνων 

άγωνισται και νικηται Έλληνες" άλλ' δ'τε ήλθεν ή ώρα 

νά έκπνεύσωσιν έν ταϊς ήμέραις καθ' άς έξέλειπε μεν 

δ άρ/αϊος κόσμος, έβλάστανε δε νέος έπι τών έρειπίων 

αύτοΟ, ή παρηκμακυϊα Ελλάς έφαίνετο οίονει έστερη-

μένη και αύτής της δυνάμεως να δώση τον τελευταϊον 

στέφανον εις Έλληνα. Οίονει ήδυνάτει να έκφωνήση τον 

ίδιον εαυτής έπιτάφιον έν τη άλλοτε μεστή κινήσεως και 

ζωής 'Ολυμπία έκείνη, ής άφ' ίκανοΰ ήδη χρόνου ειχον 

αρχίσει καταγελώμενοι οί θεοι και έκλείπων δ ιδιάζων 

έλληνικος χαρακτήρ. Διά ταΰτα 'Ολυμπιονίκης της 

διακοσιοστής ένενηκοστής πρώτης 'Ολυμπιάδος ύπήρξε 

τω 385 μ. Χ. βασ-λικος άπόγονος τών Άρσακιδών^ δ 

'Αρμένιος πύκτης Βαρασδάτης, δ'ςτις και ήξιοΟτο μετ' 

ολίγα ετη τοΟ θρόνου της 'Αρμενίας. 

Ό Βαρασδάτης εινε δ τελευταίος εις ήμας γνωστός 

'Ολυμπιονίκης. Μετά την πάροδον δυο άκόμη Όλυμ-

plaudir le César maladroit, ni le jury de lui dé

cerner la couronne d'olivier, ce qui valut à ce 

dernier une récompense de deux cent cinquante 

mille drachmes. Après avoir vu abolir les plus 

anciens usages en faveur du César victorieux, les 

spectateurs de cette Olympiade ne furent nulle

ment étonnés de voir s'introduire une nouveauté 

de plus ; celle des concours musicaux. Leurs 

mains eurent donc à applaudir Néron victorieux 

dans la course des chevaux et des poulains, Né

ron héraut, Néron tragédien et même Néron co

médien. Ce triomphe, imposé par l 'empereur 

qu'on n'osait pas vaincre ou laisser sans cou

ronne, n'est pas seulement un des traits caracté

ristiques de l 'asservissement de la Grèce, mais il 

nous introduit aussi dans la dernière période des 

Jeux Olympiques. 

Ces Jeux Olympiques, qui, de fêtes locales des 

Pisates étaient devenus des fêtes péloponnésia-

ques d'abord, et panhelléniques ensuite, furent 

élevés par les maîtres du monde à la dignité de 

fêtes universelles. Jusque dans les derniers siècles 

des Jeux Olympiques, nous rencontrons encore 

des Grecs parmi les vainqueurs ; mais quand 

l'heure de l 'agonie de ces Jeux eut sonnée, alors 

qu'à côté de l 'ancien monde défaillant germait 

un monde nouveau, la Grèce,dans sa décrépitude, 

se trouva impuissante à décerner à ses enfants-

la dernière couronne, et à prononcer, pour ainsi 

dire, son éloge funèbre, dans ces lieux autrefois 

pleins de mouvement et de vie, où, depuis quel

que temps, les dieux étaient devenus un objet de 

raillerie, et que le génie grec avait abandonné. 

C'est pourquoi à la deux cent quatre-vingt unième 

Olympiade (385 ap. J. —C.), le vainqueur au pu

gilat fut un Arménien, descendant des Arsaci-

des, nommé Varasdat, qui. quelques années plus 

tard, devint roi d'Arménie. 

Ce Varasdat est le dernier vainqueur des Jeux 

Olympiques qui nous soit connu. Il y eut encore 

deux olympiades, et au début de la troisième, c'est-

à-dire de la deux cent quatre-vingt troisième, 

l 'empereur Théodose le Grand ordonna l'aboli

tion des Jeux Olympiques. La même année, ou 

peut-être l 'année suivante, la statue chryséléphan-

tine de Jupiter fut enlevée d'Olympie pour être 

probablement transportée à Constantinople. 

La disparition de cette statue, qui pendant plus 

πιάδων, άρχομένης της διακοσιοστής ένενηκοστής τρί

της, διέταξεν δ αυτοκράτωρ Θεοδόσιος δ μέγας την 

κατάργησιν τών ολυμπιακών άγώνων. Το αύτο δ' έκεϊνο 

ετος ή το έπιον έγκατέλειπε την Όλυμπίαν και δ υψη

λός αύτής θεος και προστάτης, δ χρυσελεφάντινος Ζευς 

τοΟ Φειδίου, άπαχθεις, καθ' ά φαίνεται, εις Κωνσταν-

τινούπολιν. 

Και ή μεν απαγωγή του έπι οκτώ δλους αιώνας και 

έπέκεινα λαμπροτάτου κοσμήματος τής Άλτεως και 

θαυμασιωτάτου κειμηλίου τών Πανελλήνων δεν συν-

επήγαγεν αμέσως έν τή Ολυμπία παντελή εκλειψιν 

τής άρχαίας λατρείας, ήτις άλλως oàv ήργησε να 

έπέλθη συν τω χρόνω, δσημέραι διαδιδομένου και ένι-

σχυομένου τοΟ Χριστιανισμού. Αλλ ή καταργησις 

τών 'Ολυμπίων μετέβαλεν έντος βραχέος χρόνου έντε-

λώς την οψιν τής 'Ολυμπίας. 

Ή διάλυσις ήρχιζε μετ' eu πολυ διά τής έν ετει 

395 έπιδρομής τών Γότθων ύπο τον Αλαριχον εις την 

Ελλάδα, οί'τινες έδήωσαν και την Όλυμπίαν. Αλλα 

περι καταστροφής συστηματικής τών κτιρίων και γλυ

πτικών έργων ύπο τών Γότθων ούδεις γίνεται λογος. 

"Αρχεται δ' αύτη ή καταστροφή μετα το ετος 426, 

καθ' δ δ αύτοκράτωρ Θεοδόσιος δ Β διέταξε την έκ συ

στήματος καθαίρεσιν άπάντων τών σωζομένων ναών 

τών έθνικών. Κατ' άκολουθίαν δε τοΟ οιαταγματος 

τούτου μαρτυρεΐται, δτι έπυρποληθη και δ έν Ολυμ

πία ναος τοΟ Διός. 'Αλλ' ή έκ τής πυρκαϊας βλάβη 

ύπήρξε σχετικώς μικρά, οί δέ κολοσσικοι ογκοι του 

μεγάλου οικοδομήματος δεν ήδύναντο νά συγκλονη-

θώσιν ύπο χειρός άνθρωπίνης. 

Περι τούς αύτούς δε χρόνους, πιθανώς δέ μετα την 

άποχώρησιν τών Γότθων και την έπίσημον κατάργη

σιν τών ολυμπιακών άγώνων, βλεπομεν μεταβαλλο-

μενον μέρος τής 'Ολυμπίας .^ς συνοικισμον ώχυρω-

μένον. Και τδ μεν τείχος τοΟ πολίσματος τουτου, τής 

πρώτης πόλεως ήτις δύναται να δνομασθη Ολυμπία, 

έπειδή ή άρχαία Ολυμπία δεν ητο πολις, αλλα μό

νον χώρος ίερος, έκτίσθη προς αμυναν απο έπιδρομών 

δμοίων προς την γοτθικήν έκ μερών αυτών τών αρ

χαίων κτιρίων τής 'Ολυμπίας, διετηρηθη οε μικρόν 

μόνον χρόνον, έπειτα καταρριφθέν. Εντός δε του περι

βόλου τών τειχών ώκοδομήθησαν δμοίως έκ λείψανων 

τής άρχαιότητος, συμπεριλαμβανόμενων και γλυπτι

κών έργων, οικίσκοι πενιχροί, εις ων την κατασκευήν 

δεν εγεινε χρήσις άσβεστου, έπεκταθεντες μετα την 

κατάρριψαν τοΰ περιβάλλοντος το πολισμα τείχους και 

πέραν αύτοΟ. 'Ανήκον δ οι οίκοι έκεϊνοι οντες τοσον 

πτωχοί ώςτ' έστεροΟντο και εστίας, εις χωρίον πτω-

de huit siècles, avait excité l 'admiration de tous 

les Hellènes, ne fît pas cesser à Olympic l 'ancien 

culte, qui pourtant ne tarda pas à disparaître com

plètement devant les progrès continuels du Chri

stianisme. Mais l 'abolition des Jeux entraîna à 

bref délai une transformation complète d'Olympie. 

En 395, Alaric à la tête de ses Goths fit inva

sion en Grèce et ravagea Olympie ; mais l 'histoire 

ne nous dit rien relativement à une destruction 

systématique des monuments et des statues de la 

part de ces Barbares. Une destruction de ce genre 

ne commença qu'après l 'année 426, époque à la

quelle l 'empereur Théodose II ordonna de ren

verser tous les temples du paganisme ; or nous 

savons qu'à la suite de cet édit le temple de Ju

piter Olympien fut incendié ; mais les dégâts 

causés par cet incendie furent relativement peu 

importants, et les masses considérables de cet 

édifice ne purent être ébranlées par la main des 

hommes. .  

A la même époque, selon toute probabilité 

après le départ des Goths et l 'abolition officielle 

des Jeux, une partie d'Olympie fut transformée 

en un bourg fortifié, dont les remparts furent 

construits avec les débris de l 'ancienne Olympie, 

qui, comme on le sait, n'était pas une ville mais 

une enceinte sacrée. Ces remparts, élevés pour 

mettre à l 'abri la population contre toute inva

sion ultérieure, ne subsistèrent que peu de temps 

et furent bientôt rasés. Dans l'enceinte de ce 

bourg, on construisit aussi avec des débris anti

ques de chétives habitations, pour la construction 

desquelles on ne fit nullement usage de chaux ; 

ces habitations ne tardèrent pas, après la des

truction des remparts, à s'étendre au delà de 

l 'enceinte de la ville byzantine. Ces humbles mai

sons sans foyer appartenaient à de pauvres agri

culteurs; à proximité de chacune d'elles se trou

vait une cave voûtée, construite en mortier, où ils 

gardaient le produit de leurs vignes ; des tam

bours de colonnes creusés ad hoc servirent même 

quelquefois à cet usage. Dans les tombeaux de 

cette nouvelle Olympie ont été retrouvées des 

offrandes funéraires qui démontrent que, sinon 

dès l 'origine, tout au moins quelque temps après, 

la population se composait de Chrétiens, qui, 

assez tôt, transformèrent en église, à l 'aide de 

matériaux antiques, l 'atelier où Phidias avait tra-
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χών γεωπόνων, έχόντων σιδηρά γεωργικά έργαλεΐα 

και κεκτημένων πλησίον των οίκων οίναποθήκας έκτι-

σμένας διά πηλασβέστου δίκην δεξαμενών, έν αϊς ένα-

πεταμίευον το προϊον της καλλιεργείας των αμπε

λώνων αυτών. 'Αλλά και τών μεγάλων σπονδύλων 

τών κιόνων τινές έχρησιμευσαν κοιλανθέντες ώς τοιαΟ-

ται άποθηκαι. Έν δε τοις τάφοις της νέας ταύτης 

Όλυ μπίας εύρέΟησαν κτερίσματα άποδεικνυοντα, δτι 

ίσως μέν και έξ άρχής, άλλά πάντως τουλάχιστον 

κατά τους μεταγενεστέρους χρόνους ό συνοικισμος έκεϊ-

νος άπετελεϊτο έκ Χριστιανών. Και έκκλησίαν δ' έκτι

σαν ένωρις οί Χριστιανοί έκεΐνοι, κατά μέγα μέ

ρος άκόμη και μέχρι της σήμερον σωζομένην. Άλλά 

και αΰτη ή έκκλησία έκτίσθη έξ αρχαίου ύλικοΟ δια 

καταλλήλου προς τάς νέας άνάγκας μετατροπής ένος 

τών αρχαίων οικοδομημάτων της 'Ολυμπίας, αύτοΟ 

έκείνου τοΟ έργοστασίου, έν ω ιιγε κατασκευάσει δ 

Φειδίας τον χρυσελεφάντινον Δία. Και αυτοί δ' οί τά

φοι, έν μέρει δε και τα έν αύτοϊς εύρεθέντα αντικεί

μενα μετεσκευάσθησαν έκ τών σω'ζομένων λειψάνων 

τών αρχαίων χρόνων. Ουτω και ή ζωή και ό θάνατος 

τών νέων τούτων κατοίκων συνετέλεσαν πολύ περισ-

σότερον ή ή έπιδρομή τών Γότθων εις φθοράν τής αρ

χαίας Όλυ μπίας, ήτις έν τούτοις διετήρει άκόμη το 

πλείστον τής αρχαίας καλλονής και μεγαλοπρεπείας, 

έως έπελθοΟσαι μεγάλαι θεομηνίαι έπήνεγκον αληθή 

καταστροφήν. 

Δύο φοβεροί σεισμοί, κλονήσαντες τήν έλληνικήν 

Άνατολήν κατά τά ετη 522 και 551 και γενόμε

νοι πρόξενον τής έρειπιώσεως πόλεων δ'λων, υπήρξαν 

καταστρεπτικώτατοι και δια τήν Όλυμπίαν. Ό ναος 

του Διος συνεσείσθη έκ θεμελίων, τάρχιτεκτονικά αύτοΟ 

μελη διεσπασθησαν, τά γλυπτικά κοσμήματα έσκορ-

πίσθησαν καί κατά μέρη συνετρίβησαν, και οί γιγάν-

τειοι κίονες έστρώθησαν μεγάλοι μεγαλωστι /αμαι 

άποσυντεθέντες πλην τών τελευταίων προς τα κάτω 

σπονδύλων, μειναντων κατά χώραν. Η δέ καταστροφή 

έπεξετάθη, ώς εικός, και εις τά λοιπά κτίρια, πε

σόντα εις έδαφος, και εις τάγάλματα και τους άν-

οριαντας, ών οί σωζόμενοι έκρημνίσθησαν έκ τών Βά

θρων αυτών. 

Η 'Ολυμπία μετεβλήθη εις σωρον έρειπίων έπε-

στρωμενων έπι τοΟ έδαφους. Η δέ καταστροφή έκείνη 

συμπίπτει περίπου 4προς την έρημωσιν τοΟ χωρίου, 

διότι βραχύ ν μόνον χρόνον μετά τους δεινούς έκείνους 

σεισμούς δυνάμεθα να παρακολουθήσωμεν τήν Όλυμ

πίαν οίκουμένην άκόμη, ε'πειτα δ'έκλείπει πάσα ιστο

ρική άναμνησις και παν έκ τών ανασκαφών εύρημα 

vaille à la statue chryselephantine de Jupiter. 

Les tombeaux mêmes et les objets qu'on y a 

trouvés proviennent également de débris ou d'ob

jets antiques. C'est ainsi que les besoins de la 

vie et de la mort de cette population nouvelle 

contribuèrent plus encore que l'invasion des 

Goths à l 'œuvre de la destruction de l 'antique 

Olympie, qui continua pourtant à conserver la 

plupart de ses monuments jusqu'à ce que des 

fléaux du ciel soient venus la détruire de fond 

en comble. 

Deux violents tremblements de terre, qui, en 

l 'année 522 et 551, ébranlèrent tout l 'Orient grec 

et détruisirent un grand nombre de villes, fu

rent pour Olympie une véritable catastrophe. Le 

temple de Jupiter fut ébranlé jusque dans ses 

fondements, les membres du monument furent 

disloqués, les sculptures en furent dispersées et 

en partie brisées, les colonnes gigantesques de 

l'édifice furent renversées et leurs tambours, à 

l'exception des dernières rangées, allèrent cou

vrir le sol de leurs masses imposantes. La cata

strophe, il va sans dire, s'étendit aux autres édi

fices, qui s'écroulèrent, et aux statues, qui furent 

renversées de leurs bases. 

Olympie fut transformée en un immense champ 

de ruines. La dépopulation du bourg coïncide 

presque avec cette dernière catastrophe. Peu de 

temps en effet après ces tremblements de terre, 

nous avons des indices témoignant que ce bourg 

était encore habité ; mais ensuite, aucun souve

nir historique, aucun vestige ne nous révèle des 

traces d'habitations humaines dans cette vallée 

devenue déserte. 
«?* 

Mais ce qui porta le dernier coup à l'infortunée 

Olympie, ce fut le long état d'abandon dans lequel 

on laissa les remblais qui la mettaient à l 'abri 

des inondations du Kladéos, et la négligence que 

l'on mit à réparer les murs de soutènement 

qui servaient à retenir les terrains sablonneux 

du Kronion et des autres collines d'Olympie. 

D une part, les pluies commencèrent à précipiter 

dans l'Altis les terres du Kronion, et, de l 'autre, 

le Kladéos changeant de lit et débordant, roula 

ses flots vers l 'enceinte sacrée, et ne tarda pas à 

recouvrir de ses alluvions les ruines des monu

ments antiques. Les derniers habitants d'Olympie 

conformèrent d'abord leurs demeures à ces nou-

τεκμηριοΟν ίχνη ανθρωπινής οικήσεως έν τη έρημω-

θείση κοιλάδι. 

Έν τούτοις δέ ή μακρά παραμέλησις τών προχω

μάτων τών κωλυόντων τάς πλημμύρας του Κλαδέου 

και τών άντηρίδων τών στηριζουσών τάμμώδη χώ

ματα τοΟ Κρονίου και τών άλλων περι τήν Όλυμπίαν 

λόφων παρείχε το τελευταϊον τραΟμα εις τήν άγωνιώ-

σαν Όλυμπίαν. Αί μέν βροχαι ήρχισαν καταρρίπτου

σα'. τά χώματα τοΟ Κρονίου εις τήν Άλτιν, δ δέ Κλά-

δεος μεταβαλών κοίτην καί έκχειλίσας εστρεψε τά ρευ-

ματά του προς τον ίερον χώρον, και ήρχισε κυλίων τήν 

άμμον αύτοΟ έπι τάς αρχαίας οίκοδομάς. Έξοικονο-

μοΟντες τάς περιστάσεις οί τελευταίοι κάτοικοι τής 

'Ολυμπίας, δσημέραι μεταβαλλομένης εις πενιχρότερον 

χωρίον, παρηκολούθουν, ώς εδειξαν τά διάφορα υψη 

τών τάφων αύτών, τάς βαθμιαίας έκείνας ανυψώσεις 

τοΟ δλονέν έπιχωματουμένου έδάφους. Άλλ' ήλθε τέ

λος ήμέρα, καθ' ην ήναγκάσθησαν νά έγκαταλίπωσι 

τήν γήν έκείνην, ήν είχε μεταβάλει τέλεον δ Κλάδεος 

εις πεδίον άμμου, ήτις έκάλυπτεν εύλαβώς τά κατε

στραμμένα λείψανα τής αρχαίας δόξης εϊς ύψος τεσ

σάρων μέχρι πέντε μέτρων. Εύτύχημα δ' ύπήρξεν, δτι 

κατόπιν πλήμμυρα τοΟ 'Αλφειού, δυναμένη νά έπιφέρη 

νέας ζημίας, άνεκόπη ύπο τών πέτρινων όγκων του λε

γομένου 'Οκταγώνου. Ο μέγας ποταμος περιωρίσθη 

νάφαιρέση μόνον το μέγιστον μέρος τοΟ κτιρίου έκεί

νου, έν ω ειχον τελεσθή οί έπιφανεϊς ιππικοί αγώνες οί 

τόαον άγλαΐσαντες τήν Όλυμπίαν. 

Έκτοτε ή άκατοίκητος και έξηρημωμένη 'Ολυμπία, 

ής ή περιοχή άπετέλει κατά τους μέσους αιώνας τμήμα 

τής έπισκοπής Ώλένου, ουδέν έδείκνυε σημεϊον τοΟ πα-

λαιοΟ μεγαλείου πλήν τίνων τοΟ στρώματος έκείνου τής 

άμυ,ου ύπερκειμένων σπονδύλων κιόνων του ναοΟ τοΟ 

Διος και μέρους τής βυζαντιακής έκκλησίας, δπερ έπ' 

ί 'σης ύπερεΐχε τοΟ έδάφους. Και αύτο το άρχαΐον όνομα 

έλησμονήθη, και ή κοιλάς ώνομάζετο 'Αντίλαλος έκ 

τής πολλαπλούς ήχους τής βροντής, ήν ακούει δ ιστά

μενος έν τη κοιλάδι έπαναλαμβανομένην ύπο τών πέριξ 

ορέων. 

Παρήλθον αιώνες, έως τψ 1723 ήκούσθη ή πρώτη 

φωνή περί τής άνάγκης και τών προςδοκιών άνασκαφής 

έν 'Ολυμπία. Μετά δέ τον πρώτον ειςηγητήν τής τοι

αύτης ιδέας Βενεδεκτϊνον μοναχον έκ Γαλλίας, τον Βερ-

νάρδον Montfaucon, ιδίως έγίνετο διαπρύσιος κήρυξ 

τής ευοίωνου επιχειρήσεως τω 1767 δ μέγας Γερμανός 

αρχαιολόγος Winckelmami. 'Αλλ' δμως ή δόξα τής 

άποκαλύψεως τών έρειπίων της Ολυμπίας έπεφυλάσ-

σετο εις τους καθ' ήμας χρόνους. Και δη μετά προχεί-

velles modiiîcations du sol, ainsi que le démon

trent leurs tombeaux diversement étagés ; mais 

un jour arriva où ils furent obligés d'abandonner 

cette terre, que le Kladéos avait transformée en 

une plaine de sable dont la couche d'une épais

seur de quatre à cinq mètres recouvrait, comme 

d'un linceul, les débris glorieux des temps pas

sés. Quelque temps après, une inondation de 

l'Alphée, qui aurait pu être pour Olympie une 

cause de nouvelles destructions, fut heureu

sement retenue par la masse de la construction 

nommée l'Octagone. Ce cours d'eau si considé

rable ne fît qu'entraîner la plus grande partie 

de l 'édifice, dans lequel avaient autrefois eu 

lieu ces fameux concours hippiques qui avaient 

couvert Olympie de tant de gloire. 

A partir de cette époque, le territoire désert 

d'Olympie, qui au moyen âge relevait de l 'évêché 

d'Olénos, ne montrait aucune trace de sa gran

deur passée, à l'exception de quelques tambours 

de colonnes du temple de Jupiter et d'une partie 

de l'église byzantine qui surgissaient du sol. Le 

nom même d'Olympie tomba dans l'oubli, et la 

vallée où elle était située prit celui d'Antilalos 

{la retentissante) à cause des échos multiples 

qu'y produit le tonnerre, dont le bruit est ré

percuté par les collines environnantes. 

Plusieurs siècles s'écoulèrent depuis, et ce ne 

fut qu'en 1723 qu'une voix s'éleva enfin pour 

démontrer la nécessité d'entreprendre des fouil

les à Olympie, dont la découverte donnait de 

grandes espérances. Le premier instigateur de 

cette entreprise fut dom Bernard de Montfaucon, 

savant bénédictin Français; l 'ardent champion, 

qui, en 1767, le suivit dans cette voix fut le cé

lèbre archéologue Allemand Winckelmann ; mais 

la gloire de la découverte d'Olympie était réser-
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ρους άνασκαφάς ολίγων εβδομάδων το θέρος τοΰ 1829 

ύπο των περί τον Αβελ Blouet Γάλλων άρχαιοδιφών 

των άκολουθησάντων τήν μετά την ναυμαχίαν τοΟ Ναυ-

αρίνου εις την Ελλάδα στρατιωτικήν άποστολήν ύπο 

τον στρατηγον Maison, αίτινες περιωρίσθησαν είς την 

έκκάθαρσιν τοΟ ναοΟ τοοΔώς, ή γερμανική κυβέρνησις 

ανέλαβε δυνάμει συμβάσεως μετά της έλληνικης κυβερ

νήσεως, κυρωθείσης ύπο της βουλής, τήν συστηματι-

κήν άνασκαφήν της "Αλτεως άπ' άκρου έως άκρου και 

μεγάλου μέρους των περί αυτήν αρχαιοτήτων. Αι άνα-

σκαφαι δ' αδται, είς άς ή Γερμανία έδαπάνησεν οκτα-

κοσίας χιλιάδας μάρκων, ήτοι ολίγον ολιγώτερα των 

δύο εκατομμυρίων σημερινών δραχμών, διήρκεσαν άπο 

της 22 Σεπτεμβρίου 1875 μέχρι της 8 Μαρτίου 1881. 

Είςηγητής δε της εύγενοΟς ταύτης ιδέας ΰπήρξεν έμ-

πνευσμένος της αρχαίας άμα και νέας Ελλάδος φίλος, 

δ ενθουσιώδης Έρνέστος Κούρτιος. Τούτου τήν προτο-

μήν, στηθεϊσαν έπινεύσει της ελληνικής κυβερνήσεως 

έν αύτω τω διά δαπάνης του κ. 'Ανδρέου ΣυγγροΟ οίκο-

δου,ηθέντι μουσείω της 'Ολυμπίας έν μέσω του αρίστου 

κόσμου τών έξ αυτής της "Αλτεως έξαχθέντων γλυπτι

κών καλλιτεχνημάτων δικαίως έστεφάνωσαν τον Απρί-

λιον τοΟ 1895 ώς έν νέα. ολυμπιακή πανηγύρει οι μα-

Οηται αύτοΟ και φίλοι και λάτραι διά δάφνης έλληνίοος 

ΔΗ παρίσταται ανάγκη ζω-

ηρας φαντασίας και πολλών 

αρχαιολογικών γνώσεων, ό

πως άπο του σωροΰ τών 

έρειπίων και τών συντριμ-

μάτων, άτιν' άπεκαλύφθη-

σαν διά τών ανασκαφών, 

άναπαραστήσωμεν τήν Ό-

λυμπίαν στίλβουσαν έκ του 

πλούτου τών κτιρίων και 

τών λίθων, του χαλκού και 

του χρυσου, οία έςήγειρεν 

έν τοις άρχαίοις χρόνοις τον 

Οαυμασμον τών έπισκεπτο-

μένων τον ίερον χώρον.Ό λάμπρος έκεϊνος κόσμος τών 

οικοδομών και το πυκνον δάσος τών παντοίων αγαλ

μάτων, νεουργών ακόμη, οία είχον λεπτουργηθή ύπο 

vée à notre époque. En 1829, Abel Blouet et avec 

lui quelques autres archéologues Français, qui, 

après le combat naval de Navarin, avaient suivi 

Texpédition du général Maison, firent exécuter, 

pendant quelques semaines, des fouilles qui con

sistèrent seulement à déblayer le temple de Ju

piter Olympien. Une cinquantaine d'années après, 

le gouvernement allemand, en vertu d'une con

vention passée avec le gouvernement hellénique, 

entreprit d'exécuter des fouilles systématiques et 

complètes d'un bout à l 'autre de l'Altis et de les 

étendre même aux lieux environnants. Ces fouil

les, auxquelles le gouvernement allemand con

sacra la somme de huit cent mille marcs, com

mencèrent le 4 octobre 1875 et durèrent jusqu'au 

20 Mars 1881. L'instigateur de cette noble idée 

fut un illustre helléniste et ardent philhellène, 

l 'enthousiaste Ernest Curtius, dont le buste placé, 

avec l 'autorisation du gouvernement grec, dans 

le musée élevé à Olympie aux frais de M. Syn-

gros, au milieu des chefs-d'œuvre mêmes sortis 

du sol sacré de l'Altis, a été à juste titre cou

ronné, au mois d'Avril 1895, du laurier helléni

que et de l'olivier d'Olympie par ces nombreux 

élèves, amis et admirateurs. 

I L  faut beaucoup d'imagination et des pro

fondes connaissances archéologiques pour pou

voir, à l 'aide des ruines et des débris mis au jour 

dans les dernières fouilles, reconstruire par la 

pensée Olympie telle qu'elle était autrefois, avec 

toute la splendeur de ses monuments et de ses 

marbres, avec tout l 'éclat de l 'or et des bronzes 

qui la décoraient, de cette Olympie qui excitait, 

dans l 'antiquité, l 'admiration de ceux qui visi

taient son enceinte sacrée. Ces monuments splen-

dides, ce peuple de statues étaient un accompa

gnement et un décor pour ainsi dire nécessaires 

à la célébration des Jeux Olympiques, mais en 

dehors même de ces Jeux, ils avaient une exi

stence propre et indépendante, qu'ils tenaient de 

leur valeur artistique. 

En effet, quand la vallée d'Olympie ne retentis-

και κοτίνου ολυμπιακού. 

της σμίλης τών άριστων της 'Ελλάδος καλλιτεχνών, 

είνε μεν άναγκαΐον συμπλήρωμα τών έν 'Ολυμπία τε

λουμένων άγώνων, είχε δε και άνευ αυτών ιδίαν δπαρ-

;ξιν, ων καθ' εαυτόν άξιος θέας. 

'Αληθώς και καθ' ον χρόνον δεν άντήχει ή κοιλάς 

ύπο της βοής τοΟ εις τους άγώνας παρισταμένου πλή

θους ήρχοντο πολλοί προς έπίσκεψιν τών άξιοθεάτων 

τής 'Ολυμπίας και χάριν θυσίας ή χρηστηριασμου. Ου

δαμώς πρέπει νά φαντασθώμεν, ότι ή 'Ολυμπία ήρη-

μοΰτο μετά το πέρας τών πενταετηρικών άγώνων, 

άλλά και κατά τον μεταξύ δύο πανηγύρεων χρόνον, 

δςτις έλέγετο μετεκε^ηρον, οί έρχόμενοι ευρισκον τον 

χώρον οίκούμενον ύπο αραιών τίνων κατοίκων. Ήσαν 

οί θεηκόλοι και μάντεις τής 'Ολυμπίας, οί διάφοροι 

ίερεϊς οί θύοντες έπι τών πολλών βωμών τών θεών και 

ηρώων τής "Αλτεως μετά τοΟ πολυαρίθμου αυτών έπι-

τελείου και οί ύπάλληλοι οί φροντίζοντες περι τής έν 

καλή καταστάσει διατηρήσεως τών ιερών και άγαλμα-

των, ιδίως του χρυσελεφάντινου Διός τοΟ Φειδίου, 

μετά τών παντοίων ύπηρετών τής λατρείας. 

"Ικανήν δε ζωήν προςελάμβανεν ή 'Ολυμπία καθ' 

.έκαστον πέμπτον ετος τελουμένων τών Ηραίων προς 

τιμήν τής "Ηρας, εις ήν άνετίθετο νέος πέπλος ύφαν-

θεις ύπο τών δεκαέξ 'Ηλείων ιερειών τής θεας. Έτε-

λεϊτο δε κατά τά Ήραϊα άγων δρόμου καθ' δν ετρεχον 

μόνον παρθένοι έν τφ Σταδίω, διανύουσαι οχι το δλον 

αύτου μήκος, άλλά μόνον το έκτον, ήτοι ολίγον περισ

σότερα τριάκοντα μέτρων. 

'Αλλ' ή μεγίστη κίνησις και ζωή έπλήρου τήν 

Όλυμπίαν καθ' δν χρόνον έπανηγυρίζοντο οί μεγάλοι 

'Ολυμπιακοί άγώνες, οί'τινες δεν συνέπιπτον μετά τών 

Ηραίων. ΈτελοΟντο δέ τά 'Ολύμπια καθ' έκαστον 

τέταρτον ετος συμπεπληρωμένον, και ήσαν επομένως 

πενταετηρικος άγων κατά τήν "^κφρασιν τών αρχαίων. 

'Επειδή δ' ή τέλεσις αυτών έγίνετο κατά τήν πρώτην 

πανσέληνον μετά τάς θερινάς τροπάς, αί ήμέραι τών 

άγώνων συνέπιπτον προς τά τέλη 'Ιουνίου ή τάς άρχάς 

'Ιουλίου, ει και ύπάρχουσιν άπό τίνων έτών οί ΰπο-

στηρίζοντες, δ'τι ή πανελλήνιος αυτη πανήγυρις έγί

νετο τον Σεπτέμβριον. 

Αί άναγκαϊαι προετοιμασίαι ήρχιζον μήνας ολους 

προ τών άγώνων. Τότε οί σπονόοφόροί κήρυκες του 

Διος, μεταβαίνοντες είς τάς ελληνίδας πόλεις, τάς τε 

μητροπόλεις και τάς άποικίδας, προεκήρυσσον τους 

μέλλοντας άγώνας και τήν ίεράν έκεχειρίαν. Έσπευδον 

δέ νάνταποκριθώσιν είς τήν έπίσημον ταύτην πρός-

κλησιν τών 'Ηλείων ού μόνον οί άγωνισται, άλλά και 

•αί πόλεις, στέλλουσαι ίερους αύτών αντιπροσώπους, 

— ι 

sait pas des clameurs des spectateurs, un grand 

nombre de personnes s'y rendaient pour en ad

mirer les chefs-d'œuvre, pour y offrir des sacri

fices, ou pour consulter les devins. Car il ne fau

drait nullement s'imaginer qu'après la célébration 

des Jeux, Olympie restât déserte pendant l 'inter

valle qui s'écoulait entre chacune des olympiades. 

Ceux qui se rendaient en ce lieu le trouvaient 

habité par une population assez dense, qui se 

composait des théocoles et des devins attachés à 

Olympie, de divers prêtres, qui, entourés d'un 

nombreux cortège, offraient des sacrifices sur les 

autels des dieux et des héros de l'Altis, des em

ployés préposés au bon entretien des temples et 

des statues et surtout de la statue chryséléphan-

tine de Jupiter, enfin d'un grand nombre de ser

viteurs, qu'exigeaient les besoins du culte. 

Tous les cinq ans, Olympie reprenait une nou

velle vie à l 'occasion des Héraia, fêtes que l'on 

célébrait en l 'honneur d'Héra, à laquelle on of

frait alors un nouveau péplos (voile), tissé par 

les seize prêtresses Eléennes de la déesse. Pen

dant la fête des Héraia, avait lieu dans le stade 

un concours à la course, auquel des jeunes filles 

seules prenaient part; elles ne parcouraient qu'un 

sixième de la longueur du stade, c'est-à-dire un 

peu plus de trente mètres. 

Mais la principale époque du mouvement et de 
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τους θεωρονς, υ,ετά λαμπρών αναθημάτων, σφαγίων 

και δώρων, άκολουΟουμένους ύπο πολλών ύπηρετών. 

Παρεσκευάζετο δε και μέγα πλήθος θεατών, δπως 

αεταβί] εγκαίρως εις την Όλυαπίαν προς έπίσκεψιν 

τών λαμπρών αύτής μνημείων καΐ χρηστηριασμον και 

θέαν τών μεγαλοπρεπών αγώνων. 

Ηδη δ' ενα μήνα προ τών αγώνων κατέφθανον εις 

την Ήλιν έκ πασών τών χωρών του ελληνικού κόσμου 

οί μέλλοντες άγωνισται, άνδρες και παίδες, και οί ίπ

ποι. Η έγκαιρος αύτη έμφάνισις ήτο αναγκαία, δπως 

έξελεγχθώσι μεν τά προςόντα τών άγωνισθησομένων, 

ύποστώσι δέ οδτοι τακτήν προπόνησιν έν τω γυμνασίφ 

τής Ήλιδος ένώπιον τών Ελλανοδικών. 

Ώνομάζοντο δ' Έλλανοδίκαι οί κριται τών αγώνων, 

οίτινες ήσαν 'Ηλείοι, και έςελέγοντο έπι μίαν 'Ολυμ

πιάδα. 'Ανελάμβαναν δέ το έργον αύτών, ομνύοντες 

τον τεταγμένον δρκον και δεόντως προς έκτέλεσιν τών 

καθηκόντων αυτών παρασκευαζόμενοι, δέκα μήνας προ 

τών αγώνων. Ένώπιον δ' αυτών παρουσιάζοντο οί μέλ

λοντες άγωνισται προς έξέλεγζιν τών προςόντων. 

Και εινε μεν βέβαιον, ό'τι ουδείς άπεκλείετο τών 

αγώνων, άν δεν είχε πρότερον διακριθή και νικήσει έν 

άλλω άγώνι. Άλλ' είνε φανερον, δτι δπως άποτολ-

μήση τις νάξιώση τον πολυτιμότατον τών ελληνι

κών στεφάνων, τον δλυμπιακον, ειχεν ήδη πρότερον 

δοκιμάσει συνήθως τάς δυνάμεις αΰτοΟ ει μη εν τινι 

τών άλλων πανελληνίων αγώνων, τών τής Νεμέας, 

la joie était celle où se célébraient les grands 

Jeux Olympiques, qui ne coïncidaient jamais avec 

les Héraia. Ces Jeux Olympiques se succédaient 

après chaque période de quatre ans complète

ment révolus, voilà pourquoi les anciens les ap

pelaient quinquennaux; ils commençaient avec 

la pleine lune qui suivait le solstice d'été, par 

conséquent, vers la fin de juin ou au commence

ment de juillet. Récemment pourtant, quelques 

savants ont soutenu que c'était au mois de sep

tembre qu'avaient lieu ces fêtes panhelléniques. 

Plusieurs mois à l 'avance commençaient les 

préparatifs. Les hérauts spondophores de Jupi

ter se rendaient alors dans les diverses villes 

grecques, dans les métropoles aussi bien que 

dans les colonies, ils y annonçaient l 'époque des 

Jeux et proclamaient la trêve sacrée. A cette in

vitation officielle des Eléens se hâtaient de ré

pondre, non seulement ceux qui comptaient pren

dre part aux Jeux, mais encore les villes qui 

envoyaient à Olympie des représentants sacrés, 

des théores accompagnés de nombreux servi

teurs destinés à porter de superbes ex-voto, des 

victimes et de riches présents. Une foule de 

spectateurs prenaient aussi leurs mesures pour 

arriver à temps à Olympie, afin d'assister aux 

Jeux, d'admirer en même temps les monuments 

de l 'Altis et de consulter les devins. 

Un mois avant le commencement des Jeux, de 

toutes les contrées helléniques arrivaient à Olym

pie les athlètes, hommes et enfants, ainsi que les 

chevaux. Ce délai était d'ailleurs nécessaire pour 

que leurs qualités athlétiques pussent êtres mises 

préalablement à l 'épreuve, en présence des Hel-

lanodices, dans le gymnase d'Élis. 

Les Hellanodices étaient des arbitres Eléens, 

nommés par voie d'élection pour la durée de 

chacune des olympiades. Ils entraient en charge 

après avoir prêté le serment exigé ; ils se prépa

raient, dix mois à l 'avance, à l 'accomplissement 

de leur tâche ; c'est en leur présence que les fu

turs concurrents devaient faire preuve de leurs 

qualités. On n'exigeait pas, il est vrai, que ceux 

qui devaient concourir eussent déjà été victorieux 

ou se fussent distingués dans les Jeux Olympi

ques antérieurs ; mais il est certain que, pour 

qu'un candidat osât se présenter, il avait dû 

préalablement faire l 'essai de ses forces, sinoiv 

του ΊσθμοΟ ή τών Δελφών, άλλά τουλάχιστον εν τινι 

τών άλλων πολυαρίθμων τοπικών αγώνων τής Ελλά

δος. Και ό πλούτος δέ δέν ήτο τών επιβεβλημένων 

προς συμμετοχήν εις τούς 'Ολυμπιακούς αγώνας προς-

•όντων. 'Αλλ' δμως εινε άφ' ετέρου ευνόητον, δτι αί 

μεγάλαι δαπάναι, άς συνεπέφερον ή μακρά προπαρα

σκευή, ή εις την Όλυμπίαν μετάβασις και ή μετά 

την νίκην έστίασις τών συμπολιτών του Όλυμπιονί-

κου, ταύτα και μόνα ήρκουν δπως προυποτεθή παρά 

τω αγωνιστή τουλάχιστον ή υπαρξις εύπορίας. Πάν

τως δέ πλουσίους πρέπει να φαντασθώμεν τους ύπο-

βαλλομένους εις τάς μεγάλας δαπάνας τών ιππικών 

αγώνων. Διά νά νικήση τις έν άγώνι τεθρίππου βεβαίως 

επρεπε νά εχη πλουσιώτατον ίπποστάσιον, δπως έκ-

λέξη έξ αύτου τούς ίππους τούς δυναμένους νά διαμ-

φισβητήσωσι την ολυμπιακήν νίκην. Διά τοΟτο τύραν

νοι ώς το πλείστον και εύπατρίδαι έκ μεγάλων οίκων 

εινε οι ίπποτρόφοι οί νικήσαντες τάς αύτόχρημα βασι-

λικάς νίκας του ιπποδρόμου. 

'Αλλά πλην τών μη έπιβεβλημένων εκείνων προςόν-

•των προτέρων νικών και πλούτου ή τουλάχιστον εύπο

ρίας υπήρχον ώρισμεναι τίνες ύποχρεωσεις, άς έπεβαλ-

λον οί νόμοι τών ολυμπιακών άγώνων εις τούς άγωνι-

στάς. Οί Ελλανοοικαι ωφειλον έν τοις πρώτοις να 

έξελέγξωσιν, άν ό παρουσιαζόμενος ώς αγωνιστής ήτο 

Έλλην και έλεύθερος. Πλην δέ τών βαρβάρων και 

δούλων άπεκλείοντο τής συμμετοχής τών 'Ολυμπίων 

ου μόνον οί πολΐται τών πόλεων δσαι δέν ειχον συν

διαλλαγή μετά τοΟ Διος διά τής άποτίσεως τών εις 

αύτάς ένεκα παραβάσεως τής έκεχειριας έπιβληθεισών 

χρηματικών ζημιών, αλλα και πάντες οί άτιμοι, ητοι 

έστερημένοι τών πολιτικών αύτών δικαιωμάτων, και 

οί έχοντες βεβαρημενην την ψυχην ενεκεν ασεβηματος 

προς τό θείον ή φόνου. ·  

'Αλλ' δμως θά φανή παράδοξον ί 'σως, δτι πλην τών 

άλλων δέν έπετρέπετο ού μόνον ή συμμετοχή τών 

άγώνων, άλλ' ούδ' αύτή αύτών ή θέα εις τάς έγγάμους 

γυναίκας. Μία μόνον γυνή έξηρεϊτο, ή ιέρεια τής Δή-

μητρος Χαμύνης, ήτις είχε και "ιδίαν έκπρεπή θέσιν έν 

τώ Σταδίφ, βωμον λίθου λευκού άπαντικρύ τών Ελ

λανοδικών. Νόμος δέ τών 'Ηλείων ώριζεν, δτι αί γυ

ναίκες δσαι ήθελον φωραθή έλθοΟσαι ε'ις τούς άγώνας 

ή διαβαίνουσαι τον 'Αλφειον κατά τάς άπηγορευμένας 

ή μέρας επρεπε νά κρημνιζωνται απο τοΟ αποτομου 

Τυπαίου ορούς, κείμενου πέραν του ποταμού. Αλλ ου

δεμία γυνή παρέβη την άτ^κγορευσιν πλην μιας μονής. 

Φερενίκη ή θυγάτηο του Ροδίου Διαγορου, περιώνυ

μου νικητοδ έν πλειστοις δσοις έλληνικοϊς αγώσι και 

dans les autres Jeux panhelléniques tels que ceux 

de Nemée, de l 'Isthme ou de Delphes, tout au 

moins dans quelques-uns de ces Jeux locaux qui 

étaient si nombreux en Grèce. La richesse n'était 

pas non plus une qualité requise pour prendre 

part aux Jeux Olympiques; mais on comprend 

facilement que les fortes dépenses qu'entraînaient 

une longue préparation corporelle, ainsi que les 

frais de voyage et de séjour à Olympie joints au 

banquet que le vainqueur devait donner ensuite 

à ses concitoyens, aient nécessité de la part des 

concurrents une certaine aisance. La richesse 

était surtout obligée chez ceux qui avaient à faire 

face aux dépenses encore plus considérables des 

concours hippiques. En effet, afin de pouvoir 

remporter la victoire dans le concours des chars 

à quatre chevaux, on devait avoir de uombreux 

coursiers, parmi lesquels on pût choisir ceux qui 

seraient en mesure d'entrer en lice. C'est pour

quoi, le plus souvent c'étaient les tyrans ou les 

riches eupatrides qui remportaient la victoire 

dans la course des chars. 

Mais en dehors de la richesse, ou tout au moins 

de l 'aisance, qui n'étaient point exigées, d'autres 

obligations étaient imposées à ceux qui désiraient 

prendre part aux Jeux Olympiques. Les Hella

nodices devaient d'abord examiner si le candidat 

était Grec et homme libre. Outre les Barbares et 

les esclaves, on excluait aussi de la participation 

aux Jeux Olympiques, non seulement les citoyens 

des villes qui n'avaient point apaisé Jupiter en 

versant le tribut imposé pour la violation de la 

trêve sacrée, mais encore ceux qui, par suite 

d'infamie, avaient été privés de leurs droits 

politiques, ainsi que les sacrilèges et les hom-

micides. 

Mais, ce qui paraîtra plus étrange, c'est qu'il 

n'était point permis aux femmes mariées de con

courir, ni même d'assister à ces Jeux. Une seule 

exception avait lieu pour la prêtresse de Déméter 

Chamyne, â laquelle une place d'honneur était 

réservée dans le stade, sur un autel en pierre 

blanche, en face des Hellanodices. Les Eléens 

avaient porté une loi d'aprèe laquelle, toute 

femme qui aurait été vue aux Jeux ou qui aurait 

franchi l 'Alphée, pendant les jours où cela était 

interdit, devait être précipitée du haut du Ty-

pseon, montagne escarpée, située au delà du 
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έν αύτοϊς δέ τοις Όλυμπίοις, 'όςτις δικαίως ε'τυχε της 

τιρ.ης νά έξυανηθί) ύπο του Πινδάρου, χαίρουσα είδε 

τον νεαρον υΓον παρασκευαζομενον δπως μεταβί) εις 

την Όλυμπίαν καΐ διαγωνισθη προς άλλους παιδας έν 

τη πυγμή. Άλλ' δτε ήλθεν ή ώρα της αναχωρήσεως 

τοΟ υίοΟ, ή μητρική στοργή δεν έπέτρεψεν εις την Φε-

ρενίκην νά ευχηΟη μακρόθεν εις τον υίον νικάς όμοιας 

προς τάς του πάππου και άπο-

στείλη αύτον μόνον, άπεξενωμένον 

των σφοδρών αύτής παλμών, ορ-

φανον της έκ τοΟ πλησίον μητρι

κής ένθαρρύνσεως εις τήν γήν του 

αγώνος και της νίκης. Συνώδευσε 

τον υίον, διέβη συγκεκινημένη τον 

Άλφειον, είςήλΟε μετ' αύτου εις το 

Στάδιον, συμπαρέστη εις τήν νί-

κην ένδεδυμενη στολήν γυμναστοΟ. 

Άλλ' δτε, νικήσαντος του Πεισι-

ρόδου, δ νομι'ζόμενος διδάσκαλος 

εσπευσε νάσπασθή τον νικητήν, έκ 

της σπουδής έγυμνώθη, και έπρο-

δόθη ή μήτηρ, ή γυνή ή παραβασα 

τους κείμενους νόμους. Και ώρισαν 

μεν έκτοτε οί 'Ηλείοι προς αποφυ

γήν αναλόγων παρανομιών έν τώ 

μέλλοντι, δτι το έξης και οί γυ-

μνασται ώφειλον νά συμπαρίσταν

ται γυμνοί εις τους αγώνας ώς οί 

άγωνισταί" άλλά τιμώντες δμως 

τον νικηφόρον οίκον της φιλοστόργου μητρός, ήτις 

είχε νά έπιδείξη και του πατρός αύτής και τών αδελ

φών ώς του υίοΟ ολυμπιακάς νίκας, άφήκαν αυτήν 

άτιμώρητον. Το έπειςόδιον δε τοΟτο της Φερενίκης έν-

θυμίζει ήμας και άκοντας το δημώδες έκεϊνο νέον 

έλληνικον άσμα, έν ώ νεαρά κόρη κατά τάς πολυω-

δύνους ήμέρας της Τουρκοκρατίας δώδεκα δλους χρό

νους διαλανθάνει τους κλέφτας, μεΟ' ων συναγωνίζε

ται κατά τών έχΟρών της πατρίδος και συζή έπι τών 

ορέων, μετημφιεσμένη εις κλεφτοπούλαν. Άλλ' έρχε

ται ήμέρα, καθ' ην 

βγήκαν νά παίξουν τά σπαθιάς νά ρίξουν το λιθάρι. 

"Ενεκα τών βιαίων κινήσεων απολύεται το ένδυμα της 

κόρης, και προδίδεσαι το γένος αύτής ύπο νεαροΟ κλέ-

φτου. Η κλεφτοπούλα έφορμα κατ' αύτου, και πλη-

γόνει τον καταδότην διά του ξίφους.Άλλ' έκ τών θρή

νων του τραυματίου, έξομολογουμένου έν μέσω στε

ναγμών τήν πατρίδα τών γονέων και τήν ένθύμησιν 

άπούσης ώραίας αδελφής, άναγνωρίζεται ώς αδελφός 

fleuve. Mais nous n'avons qu'un seul exemple 

d'une femme qui ait osé violer cette défense. 

Phérénice était fille du Rhodien Diagoras cé

lèbre par ses victoires aux divers Jeux helléni

ques et même à Olympie, et qui avait eu à bon 

droit la gloire d'être chanté par Pindare. Elle 

contemplait avec bonheur son jeune fils qui se 

préparait à se rendre à Olym-

pie, pour y lutter au pugilat 

avec d'autres enfants. Mais,, 

au moment de la séparation, 

l 'amour maternel ne permit 

pas à Phérénice de ne suivre 

que de ses vœux lointains un 

enfant chéri, qui allait entrer 

dans la brillante carrière de-

son aïeul, et de l 'envoyer ainsi-

seul et privé des encourage

ments maternels dans l 'arène 

de la victoire. Elle accom

pagna son fils, tout émue elle 

franchit l 'Alphée, pénétra avec 

lui dans le stade, et, travestie 

en gymnaste, elle assista à 

son triomphe. Mais au mo

ment où celle qui avait passé 

jusque là pour le maître de-

son fils Pisirode se hâtait 

d'embrasser le vainqueur, 

dans sa précipitation elle se découvrit, et laissa-

voir la mère, la femme qui avait transgressé les-

lois établies. Pour éviter le retour d'un pareil 

abus, les Éléens décrétèrent qu'à l 'avenir les 

gymnastes eux-mêmés resteraient, ainsi que les-

athlètes, nus pendant les concours; mais ils ne-

condamnèrent point Phérénice, en considération 

de l'illustre maison à laquelle appartenait la. 

femme pleine de tendresse, dont le père, les frè

res et le fils comptaient parmi les Olympionices. 

Cet épisode de Phérénice nous rappelle involon-

tiarement un chant populaire de la Grèce moderne. 

Pendant les jours malheureux de la domina

tion ottomane, une jeune fille vivait depuis douze-

ans sur les montagnes, au milieu des klephtes, 

dont elle avait adopté le costume et avec lesquels-

elle luttait contre les ennemis de sa patrie ; mais-

un jour, tandis qu'elle prenait part avec eux aux 

jeux des sabres et au jet de la pierre, un brusque^ 
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της τρωσάσης. Εις μάτην κομίζει τότε ή κλεφτοπούλα 

έπ! τών ίδιων ώμων τον τετρωμένον άδελφον εις ίατρόν. 

'ΣτοΟ χάρου τής λαβωματιές βοτάνι δεν χωράει. 

Ή κάθαρσις τοΟ δράματος έπέρχεται διά τής αύτοκτο-

νίας τής έν αγνοία κατά του ίοίου άδελφοΟ έπενεγκού-

σης το θανάσιμον τραΟμα. Πόσον εύτυχεστέρα τής νέας 

Έλληνίδος αδελφής ύπήρξεν ή άρχαία μήτηρ Φερενίκη! 

Και ήτο μεν ούτως άπηγο-

ρευμένη εις τάς γυναίκας ού μό

νον ή συμμετοχή τών ολυμπια

κών αγώνων, άλλά και ή άπλή 

αύτών θέα, άλλά δεν άπεκλείοντο 

δμως άπο τών ίππικών άγωνι-

συ,άτων. Και ταύτα διότι έν αύ-

τοΐς το άθλον δεν άπενέμετο εις 

τον άναβάτην τών ίππων ή τον 

ήνίοχον, άλλ' εις αύτον τον ίπ-

πον, ήτοι τον κύριον αύτοΟ τον 

άποστέλλοντα αύτον εις τους ά-

γώνας. Ούτως ειδομεν νικώσαν 

έν τοις Όλυμπίοις τήν έκ Μα

κεδονίας Βελεστίχην, και άλλαι 

δε γυναίκες ήραντο νίκας ίππι-

κάς, μάλιστα δε Λάκα ι ν α ι.  Ιού-

των δέ πασών έξέχει ή αδελφή 

του βασιλέως τής Σπάρτης Αγη

σιλάου Κυνίσκα, ή πρώτη ίππο-

τροφήσασα ΕλληνΙς και πρώτη 

στεΦανωθεισα διά νίκης ολυμ

πιακής, πλέον δ' ή άπαξ τυχοΟσα τοΟ άθλου όιά τε

θρίππου. Ούδεν δε μάλλον τών νικών τούτων τής Κυ-

νίσκας ένδεικνύει τρανότερον τον άριστοκρατικον χα

ρακτήρα τών ίππικών αγώνων, διότι λεγεται, ότι ό 

άδελφος αύτής και βασιλεύς πα^ωρμησεν αυτήν, οπως 

στείλη άρμα εις τήν Όλυμπίαν, θέλων νά δείξη εις 

τους έπι ταϊς ίπποτροφίαις καυχωμένους τών Ελλή

νων, δτι και γυνή δύναται νά νικήση δΓ ίππων, άφ οδ 

τοιαύτη νίκη δεν είνε προϊον προσωπικής ανοραγαΟιας, 

άλλά πλούτου και δαπάνης. Δύο δε γλυπτικά συμ

πλέγματα έν 'Ολυμπία και ήρψον τής Κυνίσκας έν 

αύτη τή Σπάρτη άπηθανάτιζον τάς νίκας τής θυγα-

τοος του Αρχιδάμου Β'. 

Μετά δέ τήν έξέλεγξιν τών προςόντων οί Ελλανο-

δίκαι, ων ό άριθμος δεν ύπήρξε πάντοτε ό αύτος, άλλ 

οίτινες το πλείστον του χρόνου ήσαν δέκα, ένέγραφον 

τους άγωνισθησομένους εις 2ενκωμ,α, άποκλειοντες 

τους μή προςελθόντας έντος τής τεταγμένης προθε-

σαίας έκτος έλαφρυντικών τίνων περιστάσεων, ων ή 

mouvement fit glisser son habit et trahit ainsi son 

sexe en présence d'un jeune klephte qui l 'annonce 

aussitôt à ses compagnons; la jeune fille se préci

pite alors sur lui, et le blesse de son sabre; mais 

aux cris de l 'infortuné qui, au milieu de ses tour

ments s'adresse à son pays natal, à ses parents 

et rappelle le tendre souvenir d'une soeur jeune 

et belle dont il regrette la vue, 

elle reconnaît son frère ! C'est 

en vain qu'elle se hâte de le 

transporter chez un médecin : 

«il n'y a point d'antidote contre 

les blessures de Charon», et ce 

drame a comme dénouement le 

suicide de celle qui avait porté 

le coup mortel à un frère inco

nnu. L'action de Phérénice n'eut 

heureusement pas une fin si tra

gique. 

Les femmes ne pouvaient donc 

ni participer, ni même assister 

aux Jeux Olympiques, elles pou

vaient pourtant prendre part aux 

concours hippiques, car, dans 

ces sortes de jeux, le prix n é-

tait point décerné au cavalier 

ou au conducteur, mais au cour

sier lui-même et par conséquent 

au propriétaire qui avait envoyé 

le cheval. C'est ainsi que, comme nous l 'avons 

dit plus haut, Bélestiché de Macédoine obtint 

un prix dans ce genre de course. D autres fem

mes, des Lacédémoniennes surtout, remportèrent 

de semblables victoires hippiques. La plus célèbre 

d'entre elles fut la sœur d'Agésilas, roi de Sparte, 

elle se nommait Cyniska. Ce fut la première femme 

grecque qui ait fait élever et dresser des chevaux 

dans ce but, ce fut aussi la première qui obtint 

un prix à Olympie, où elle fut plus d une fois 

victorieuse dans la course des chars à quatre 

chevaux. Ces victoires de Cyniska nous montrent 

clairement le caractère aristocratique qu avaient 

ces sortes de jeux. On raconte en effet que son 

frère l 'exhorta à envoyer un «char à Olympie, 

pour faire voir aux Grecs qui se vantaient de 

posséder des haras, qu'une femme pouvait elle 

aussi avoir des chevaux vainqueurs, puisqu une 

telle victoire ne résulte point du mérite person-
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κρίσις έναπέκειτο εις τους Ελλανοδίκας. Έοοκιυ,άζετο 

δέ τό τε άναγκαΐον μιέτρον ρώμης και προασκήσεως 

των προαθλητών και ή ηλικία των έγκριθέντων δια 

τους αγώνας παίδων και πώλων. Δεν ή ρ κει δηλα δη ή 

δήλωσις, δτι έπεθυμει τις νά μετάσχη αγώνος παίδων 

ή δτι ίππος τις ένεγράφετο ύπο του κυρίου αυτοΟ ώς 

πώλος. Εις την κρίσιν τών Ελλανοδικών έναπέκειτο 

νά τάξωσί τινα τών παρουσιαζομένων ώς παίδων ενεκα 

προκεχωρημένης ηλικίας ή δια το ύπερόχως εύπαγες 

τοΟ σώματος εις τους άνδρας ή τινα πώλον εις τους 

τεΛείονς 'ίππονς. Η δε άπογραφή τών ίππων και 

τών κυρίων αυτών έν Ηλιδι προ τών αγώνων δεν φαί

νεται δ'τι ήτο οριστική, κυρίως δ' ΐσχυουσα δήλωσις 

περι τοΟ κυρίου τών ίππων, και επομένως τοΟ νικη-

τοΟ, ήτο ή μετά την νίκην. Εντεύθεν εξηγείται πώς 

Κίμων ο πατήρ του Μιλτιάοου, νικήσας το δεύτερον 

διά τεθρίππου έν 'Ολυμπία τφ 528 π. Χ. έν ω χρόνω 

ήτο εξόριστος, φυγαδευθεις έξ 'Αθηνών ύπο του Πεισι

στράτου, άνέθηκε τήν νίκην εις τον τύραννον, δπως 

συνδιαλλαγή μετ' αύτοΰ και έπιτύχη τήν εις 'Αθήνας 

κάθοδον, τουθ δπερ και κατώρθωσε διά της άναγο-

ρευσεως τοΟ Πεισιστράτου ώς νικητοΟ. 

Εν μέσω δέ της έκτελέσεως τών παντοίων τούτων 

καθηκόντων τών Ελλανοδικών οί άθληταί, οίτινες 

είχον φθάσει εις τήν Ήλιν μετά δεκάμηνον ένόρκως 

βεβαιουμένην προπόνησιν έν τή ιδία πατρίδι, έξηκο-

λούθουν έπΐ ένα δ'λον μήνα προ τών ολυμπιακών αγώ

νων τήν έξάσκησιν αυτών έν τω γυμνασίω της "Πλιδος, 

ύποβαλλόμενοι υποχρεωτικώς εις ώρισμένην δίαιταν. 

Συνίστατο δε αΰτη έν μεν προτέροις χρόνοις ε'ις τήν 

ύπο πάντων τών αθλητών άπόγευσιν μόνον νωπού τυ-

ροΟ, άπο δε του πέμπτου αιώνος και εις κρεωφαγίαν. 

Ιέλος δ' ήρχετο ή ήμέρα της εις τήν Όλυμπίαν 

χάριν της μελλούσης τελέσεως τών 'Ολυμπίων μετα

βάσεως τών Ελλανοδικών και τών αθλητών, πιθανώς 

ίκανάς ήδη προ αυτών τών αγώνων ημέρας. Ήτο δε 

λαμπρον το θέαμα της πομπής, άγούσης πανηγυρικώς 

εις τήν Όλυμπίαν άπο της "Πλιδος διά της 'Ιεράς 

οοοϋ, ήτις διηρχετο διά Αετρίνων, ήτοι τοΟ σημερινοί» 

Αγίου 'Ιωάννου παρά τον Πύργον. Σοβαροί έβαινον οί 

εκλεκτοί τών Πλειων Ελλανοδίκαι, ακολουθούμενοι 

υπο της ολυμπιακής βουλής κα'ι τών ειδικών ύπαλλή-

λων τών ολυμπιακών αγώνων, οίτινες ήσαν έντεταλ-

μένοι τήν κατ' αυτούς έπιτήρησιν της τάξεως, έν οις 

έξεϊχον οί μαστιγοφόροι άΐνται, έχοντες προεξάρχοντα 

τον άλυτάρχην. Συγκεκινημένοι δέ συνεβάδιζον οί 

αθληται τών γυμνικών άγωνων, οί ήνίοχοι τών πολυ

τελών άρμάτων και οί δαμασταί τών άτιθάσων ίππων. 

nel, mais de la richesse et des dépenses. A Olym-

pie, deux groupes sculptés et un héroon à Sparte 

même furent destinés à immortaliser les victoires 

de la fille d'Archidamus II. 

Après l 'examen des qualités, les Hellanodices, 

dont le nombre ne fut pas toujours le même, 

mais qui pendant la plus longue période furent 

au nombre de dix, inscrivaient sur un album 

ceux qui devaient concourir. Ils excluaient des 

Jeux ceux qui ne s'étaient pas présentés dans le 

délai voulu, à moins de circonstances atténuantes 

dont l 'appréciation leur était laissée. Ils exami

naient ensuite si les candidats possédaient le de

gré de force et de préparation voulu ainsi que 

l 'âge des enfants et des poulains qui avaient été 

admis. Car une simple déclaration ne suffisait 

pas pour être rangé parmi les enfants, ou pour 

qu'un jeune coursier soit classé parmi les pou

lains. A l'appréciation des Hellanodices était ré

servé le soin d'examiner si, par suite de l 'âge ou 

du développement extraordinaire du corps, le 

jeune postulant ne devait pas être classé parmi 

les hommes ou le poulain parmi les chevaux. Le 

dénombrement préalable des coursiers et de leurs 

maîtres qui avait lieu à Élis avant la célébration 

des Jeux ne parait pas avoir été une clause en

traînant l 'invalidité. La principale déclaration 

relative au possesseur du coursier, et par consé

quent à celui auquel appartenait la victoire, avait 

lieu à la fin des courses. C'est ce qui explique 

comment Cimon, père de Miltiade, banni d'Athè

nes par Pisistrate, ayant été pour la seconde fois 

vainqueur à la course des chars, en 528 av. J.-C., 

désigna comme vainqueur Pisistrate, pour se ré

concilier avec lui et obtenir de la sorte la grâce 

de revenir dans sa patrie ; ce qu'il obtint effecti

vement en faisant proclamer le tyran vainqueur. 

Tandis que les Hellanodices remplissaient ces 

divers devoirs, les athlètes, qui, ainsi qu'ils en 

prêtaient serment, devaient s'être exercés dix 

mois à l 'avance dans leurs pays, continuaient 

pendant un mois encore à s'exercer dans le gym

nase d'Élis, tout en suivant le régime qui leur 

était imposé : ce régime consistait à ne se nour

rir que de fromage frais ; à partir du cinquième 

siècle la viande y fut aussi ajoutée. Quelques 

jours avant la célébration des Jeux, les Hellano

dices et les athlètes se rendaient d'Élis à Olym-
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οίτινες δίκην πτερωτών Πηγάσων εμελλον νά διατρέ-

ξωσι γοργοί τήν κονίστραν τοΟ ολυμπιακού ιπποδρό

μου. Διδάσκαλοι τών αγωνιστών και οικείοι και συμ-

πολϊται, θεαται έκ πασών τών χωρών τής Ελλάδος 

εύρισκον τήν εύκαιρίαν νά προςθέσωσι μίαν ετι άπό-

λαυσιν εις τά θεάματα, εις ά εμελλον νά παραστώσι 

μετ' ολίγας ήμέρας έν 'Ολυμπία, μεταβαίνοντες εις τον 

ίερον ^ώρον τήν ήμέραν έκείνην τής πανηγυρικής πομ

πής. Πυξανε δέ τήν μεγαλοπρέπειαν αύτής ή λαμπρά 

έπίδειξις τών θεωρών τών ελληνίδων πόλεων, άκο-

λουθουμένων ύπο άμαξών και ύποζυγίων, φερόντων 

πλούσια δώρα και αναθήματα, και παμπληθών σφα

γίων, προωρισμένων διά τους βωμούς τής 'Ολυμπίας. 

Τά δέ βρυχήματα τών προβάτων και οί μυκηθμοι τών 

βοών προςέθετον ζωήν και τάραχον εις το πολυθόρυβον 

έκεινον πλήθος δπερ έπλήρου βοής και κινήσεως τήν 

μακράν Ίεράν δδόν. 

'Εν τούτοις δ' ή 'Ολυμπία έπληροΰτο και άλλως 

πλήθους πολλού. ΚαΙ άπο τών λοιπών έξ οδών τών έκ 

διαφόρων μερών τής 'Ελλάδος άγουσών εις τήν Πισά-

τιν έφθανον πλήθη άνάριθμα. "Αμαξαι και ύποζύγια 

μετεβίβαζον θεατάς και έμπορους, και δμιλοι φαιδρών 

πεζοπόρων άφικνοΟντο πυκνοί εις τήν ίεράν κοιλάδα, 

έν ω συγχρόνως δ 'Αλφειός έμεστουτο λέμβων και σχε-

διών, δι'  ών ειχον προχωρήσει μέχρις αύτής τής 'Ολυμ

πίας άπο τών έκβολών του ποταμοΟ οί πλεύσαντες διά 

θαλάσσης. Και έν ω οί θεωροί και οί άλλοι έπίσημοι 

ξένοι εσπευδον νά καταλάβωσι τά δι'  αύτους δρισθέντα 

καταλύματα, το πολύ πλήθος έξωκονομεΐτο ώς ήδύ-

νατο κάλλιον έν τοις περικειμένοις χωρίοις, έντος σκη

νών πηγνυμένων περι τήν Αλτιν και παρα τας οχθας 

του ΆλφειοΟ ή τέλος έν ύπαίθρω έντος τής Αλτεως 

και έκτος αυτής. Και δ μέν θορυβος δ πολύς και αί 

πολύμορφοι και ποικιλόχρωμο? σκηναι μετά καΐ τών 

ιδρυομένων προχείρων έν παραπήγμασιν οψωνειων και 

καπηλειών, έργαστηρίων και πρατηρίων και αί ποικί-

λαι φωναι τών πωλητών προςέδιδον εις την Ολυμπίαν 

δψιν πανηγύρεως έμπορικής. Ια δε προς πωλησιν έκ-

τιθέμενα τεχνουργήματα, οί έτοιμοι άνδριαντες οί παρε-

σκευασμένοι παρά γλυπτών άνευ πολλών άξιωσεων και 

αί εις θέαν παρεχόμεναι ζωγραφίαι ένεποίουν την αΐ-

σθησιν έκθέσεως καλλιτεχνικής. 'Αλλά τά συνηγμένα 

πλήθη δέν ήδύναντο έν τούτοις, έν μέσω άναμένοντα 

τήν θέαν τών προςεχών αγώνων και έπισκεπτόμενα 

τά μνημεία και σεβάσματα τής 'Ολυμπίας,, νά λησμο-

νήσωσιν, δτι εύρίσκονται έν χωρω ίερώ, βλεποντ άπο 

τών βωμών τής "Αλτεως άναθρώσκοντα τον καπνον 

τών θυμιαμάτων και άκούοντα τάς κραυγάς τών έπι 

pie. Le défilé du cortège était réellement splen-

dide. Il arrivait par la voie sacrée, qui traversait 

Létrina (aujourd'hui Haghios loannis, près de 

Pyrgos). Les Hellanodices élus étaient suivis par 

la Boulé d'Élis et les fonctionnaires préposés au 

maintien de l 'ordre pendant la célébration des 

Jeux Olympiques; en tête de ces derniers étaient 

les alytes, dont le chef s'appelait alytarque. 

Venaient ensuite les athlètes des jeux gymni

ques, les conducteurs des chars et les domp

teurs de ces coursiers qui, nouveaux Pégases, 

devaient traverser comme un trait l 'arène de 

l'hippodrome olympique. Les maîtres des athlè

tes, leurs parents, leurs concitoyens, des specta

teurs de toutes les contrées helléniques, se ren

daient ce jour là dans l'enceinte sacrée pour y 

assister au splendide spectacle de l 'arrivée de 

cette pompe, qui était pour eux un prélude 

des émotions des Jeux Olympiques. Ce qui con

tribuait à augmenter encore la magnificence de 

cette fête, c'étaient les théores délégués par les 

diverses villes de la Grèce et suivis des voitures 

et des nombreuses bêtes de somme qui portaient 

de riches offrandes, de précieux ex-voto ainsi 

que d'innombrables victimes destinées à être im

molées sur les autels d'Olympie. Les bêlements 

des brebis et les meuglements des bœufs venaient 

s'ajouter encore à cette vie bruyante qui animait 

alors la voie sacrée. D'autre part la multitude se 

rendait aussi à Olympie par les six différentes 

routes qui aboutissaient à Pise ; ces routes étaient 

encombrées de chariots et de bêtes de somme 

qui transportaient les spectateurs, de marchands 

ainsi que des nombreux groupes joyeux de ceux 

qui s'y rendaient â pied ; enfin, l 'Alphée se cou

vrait d'embarcations et de radeaux qui transpor
taient dans la vallée sacrée ceux qui s'étaient 

rendus par mer à l 'embouchure de ce fleuve. 

Tandis que les théores et autres étrangers offi

ciels se hâtaient d'occuper les demeures qui leur 

étaient réservées, le reste de la foule campait, 

sous des tentes, dans les lieux environnants, ou 

même en plein air en dedans ςμι en dehors de 

l'enceinte de l'Altis. Cette agitation, ces tentes de 

formes et de couleurs diverses, ces boutiques et 

buvettes improvisées, ces ateliers et ces maga

sins, tout cela joint aux cris des marchands con

tribuait à donner en ce moment à Olympie le ca-
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σφαγην αγομένων ίερείων, ών το αίμα εβαπτε την γη ν. 

Εν μ,έσω δε τοΰ συνωστισμού και της περιεργείας, 

της συρροής και της ανυπομονησίας εφθασεν ή ήμερα 

της έναρζεως των αγώνων. Εν παλαιοτέροις χρόνοις 

οί αγώνες έτελουντο πάντες έν μια και μόνη ήμερα. 

Αλλ ενεκα της συν τώ χρόνω βαθμηδόν έπελθούσης 

προςθήκης αγωνισμάτων ή μονήμερος τέλεσις τών 

αγώνων καθίστατο όσημέραι δυσχερεστέρα. Εις το 

απροχωρητον ο εφθασεν η δυσκολία τελουμένων τών 

Ολυμπίων τφ 4/2 π. Χ., δτε το παγκράτιον έξηκο-

λουθησε μέχρι βαθείας νυκτός ένεκα της μακρας διαρ

κείας τών ιππικών αγωνισμάτων και τοΟ πεντάθλου. 

Εκτοτε κατέστη αισθητή ή ανάγκη προςθήκης ήρ.ε-

ρών εις τους αγώνας, οί'τινες τέλος απέβησαν πεν

θήμεροι. 

Πρώτον οε και μόνον κατά τάς δεκατρείς πρώτας 

Ολυμπιάδας αγώνισμα ΰπήρξεν ό άρόμος, εις δν τω 

724 π. Χ. προςετέθη δ âtavloQ, ήτοι δ διπλούς δρό

μος, και μετα τέσσαρα ετη δ ôoÀh^oQ ή πολλαπλούς 

δρόμος. Τώ δέ 708 π. Χ. είςήχθη ή πάλη και το 

πένταθλον, και τω 688 π. Χ. ή πυγμή, τω δε 680 

π. Χ. το τεθριππον και τώ 648 π. Χ. το παγκράτιον. 

ractère d'une foire commerciale, tandis que les 

objets d'art à vendre, les statues toutes prêtes, 

œuvres de sculpteurs aux prétentions modestes,et 

les peintures qui s'offraient aux regards lui don

naient plutôt l 'aspect d'une exposition de beaux-

arts. Et pourtant cette foule qui attendait impa

tiemment la célébration des Jeux et qui contemp

lait les chefs-d'oeuvre dOlympie ne pouvait se 

méprendre sur le caractère de cette fête, en 

voyant la fumée des sacrifices et en entendant 

les cris des victimes destinées à être immolées 

sur les autels de l'Altis. 

C'est ainsi qu'au milieu de cette affluence et de 

l 'impatiente curiosité de tous arrivait enfin le 

jour si désiré du début des Jeux. Dans les temps 

les plus reculés, les diverses sortes de jeux se 

célébraient en un seul jour; mais à mesure qu'a

vec le temps le nombre s'en augmenta, la célé

bration de ces divers jeux en une seule journée 

devint de plus en plus irréalisable, à tel point 

que, en 472 av. J.—C., le pancrace ayant duré 

jusqu'à une heure très avancée de la nuit par 

suite de la longueur des concours hippiques et 

de ceux du pentathle, il fut décidé que la durée 

des Jeux serait de cinq jours. 

Pendant les treize premières olympiades, les 

Jeux ne consistaient que dans la course ; en 724 

av. J.-C., on y ajouta le diaulos ou course double, 

et quatre années après, le dolichos ou course 

multiple; en 708 av. J. —C., on y introduisit la 

palestrine et le pentathle; en 688, le pugilat; en 

680, la course des chars à quatre chevaux ; en 

648, le pancrace et enfin en 632, on inaugura la 

course et la palestrine des enfants. Peu à peu, 

d'autres jeux furent encore introduits et ceux 

des enfants se généralisèrent. 

Les jeux hippiques avaient lieu dans l 'hippo

drome ; ceux de la course et les autres jeux dans 

le stade. Ces derniers étaient désignés sous le 

terme générique, de jeux gymniques parce que 

ceux qui y prenaient part devaient être nus, du 

grec gymnos (nu). Dans le principe, les coureurs 

se ceignaient autour des reins ; mais à partir de 

la quinzième olympiade, cet usage fut aboli par 

suite de la gêne qu'il causait aux concurrents. 

En 396 av. J. —C., aux jeux gymniques et hip

piques furent aussi ajoutés les concours de trom-
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Τώ δε 632 π. Χ. ένεκαινίσθη και δ δρόμος και ή πάλη 

παίδων. Βαθμηδόν δ είςήχθησαν και άλλα ιππικά 

αγωνίσματα, και εγειναν γενικώτεροι και τών παίδων 

•οί άγώνες. 

Έτελουντο δε οί μεν ιππικοί άγώνες έν τφ ίππο-

δρόμω, δ δέ δρόμος και οί λοιποί έν τώ Σταδίω. Οδτοι 

δέ οί έν τω Σταδίφ τελούμενοι άγώνες περιλαμβάνον

ται ύπδ εν κοινον ονομα, λεγόμενοι γυμνικοί. Ονομά

σθηκαν δέ ουτω, διότι οί άθληταΐ ήγωνίζοντο γυμνοί. 

Και μέχρι μέν τίνος εφερον οί δρομείς περίζωμα περι 

την μέσην, άλλ' άπο της δεκάτης πέμπτης Ολυμπιά

δος τοΟτο κατηργήθη, καταδειχθείσης της δυσκολίας ην 

•έπέφερεν εις τους τρέχοντας. 

Πλήν δε τών γυμνικών και ιππικών αγώνων προςε-

τέθησαν τώ 396 π. Χ. και αγώνες σαλπιγκτών και 

κηρύκων" έδόθη δ' είς τους νικώντας κήρυκας πλήν του 

στεφάνου και το προνόμιον αύτοι νάνακηρύσσωσι τους 

νικητάς τών λοιπών αγώνων. Μουσικοί δέ άγώνες, οίοι 

έτελουντο έν τοις λοιποϊς πανελληνίοις άγώσιν, άπα^ 

μόνον έτελέσθησαν έν 'Ολυμπία έπι του Νέρωνος. 

Τήν δέ σειράν καθ' ήν έτελοΟντο τά διάφορα άγω-

νίσματα ουτε ή αρχαία παράδοσις διεβίβασεν εις ήμας 

ακριβώς, οΰτε ή νέα αρχαιολογική έπιστήμη ήδυνήθη 

•μετ' ασφαλείας πλήρους νά δ ρ ίση έκ τών περισω'ζομε-

νων σποραδικών μαρτυριών. Διά ταΟτα, ειςερχομενοι 

-νΟν είς τήν εκθεσιν τών κατά τήν πενθήμερον ολυμ-

πιακήν πανήγυριν, περιγράφομεν τους αγώνας καθ' ήν 

σειράν αποδέχονται οί πλείστοι τών νεωτέρων έρευνη-

τών, καίπερ μή ούσαν έν τοις καθ' εκαστον άνεπίδεκτον 

συζητήσεως. 

"Αμα τη ανατολή της πρώτης ημέρας τα πλήθη 

έκινοΟντο έν τή Άλτει, άναμένοντα τήν έπίσημον βου-

θυσίαν έπι τοΟ μεγάλου βωμοΟ του Διος, δι ής ένεκαι-

νίζοντο οί ολυμπιακοί άγώνες» Συνεπλήρουν δ αυτήν 

αί λοιπαι έπίσημοι θυσίαι τών θεωρών τών έλληνιδων 

πόλεων, πολυτελώς μέν αυτών ένδεδυμένων, έπιδει-

κνυόντων δέ τά λαμπρά τών πατρίδων έκ πολυτίμων 

μετάλλων ίερά σκεύη και θυμιατήρια. Ητο ο ή τε

λετή έκείνη ού μόνον ιερά πραξις, έν πολλοίς ανάλογος 

προς τον παρ' ήμϊν άγιασμον, άλλα και μεγαλοπρεπής 

άμα έπίδειξις οίονει έν είρηνικώ όιαγωνισμώ του πλου-

του και της καλλιτεχνικής άκμής τών άπανταχοΟ γης 

Ελλήνων.Όταν ένθυμηθώμεν πώς έν ταϊς παραμοναϊς 

τοΟ σικελικού πολέμου οί έν Σικελία Εγεσταϊοι ηδυ-

νήθησαν νάπατήσωσι περι τοΟ πλουτου της πόλεως 

τους 'Αθηναίους πρέσβεις διά μόνης της έπιοείξεως τών 

αργυρών σκευών και άναθηματων του έν Ερυκι ναοΟ 

της Αφροδίτης, δυνάμεθα νά φαντασθώμεν πόσον ση-

pettes et de déclamation, et l 'on concéda aux 

hérauts victorieux non seulement une couronne, 

mais encore le privilège de proclamer les autres 

vainqueurs. Les concours musicaux qui avaient 

lieu aux autres Jeux helléniques ne furent célé

brés qu'une seule fois à Olympic ; à l 'époque où 

Néron prit part à ces Jeux. 

Relativement à la succession de ces divers 

jeux, la tradition ne nous apprend rien d'exact, et 

les découvertes archéologiques modernes ne nous 

ont apporté aucune révélation précise. C'est pour

quoi, en abordant la description du pentaméron 

olympique, nous suivrons l 'opinion de la majo

rité des auteurs modernes, quoiqu'elle ne soit 

nullement indiscutable dans les détails. 

Dès l 'aube du premier jour, la foule se préci

pitait dans l'Altis pour y assister aux sacrifices 

des taureaux qu'on immolait sur l 'autel du maître 

des dieux et qui indiquait le début des Jeux 

Olympiques. Ce sacrifice était suivi de celui des 

victimes immolées par les théores des diverses 

cités helléniques. Ces théores, revêtus de riches 

ornements, faisaient usage pour ces sacrifices de 

précieux vases sacrés et d'encensoirs que leur 

avaient confiés leurs concitoyens. Cette cérémo

nie était non seulement un rit sacré ayant beau

coup d'analogie avec celui de notre aspersion 

actuelle, mais c'était aussi une exhibition de l 'o

pulence et de la vie artistique de toutes les con

trées helléniques. Lorsque nous nous rappelions 

comment, à la veille de la guerre de Sicile, les 

habitants de Ségéste purent tromper la députa-

tion athénienne relativement à la richesse de leur 

ville en leur montrant seulement les vases d'ar

gent et les ex-voto du temple de Vénus à Eryce, 

nous pouvons nous imaginer quelle était la mag

nificence qu'on avait soin de déployer aux as

semblées panhelléniques d'Olympie. Les cités 

principales luttaient à l 'envi dans 1 ostentation 

de ces trésors artistiques et sacrés et les villes 

moins puissantes y apprenaient à admirer, à res

pecter et à craindre ces riches métropoles aux

quelles la richesse permettait d'unir à la splen

deur du culte les moyens d'imposer leur autorité 

aux cités inférieures qui auraient pu concevoir 

l 'idée de s'opposer à leur volonté. 

Le serment que prêtaient les Hellanodices et 

les athlètes, le premier jour de la fête Olympienne, 
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μαντικά ήσαν τα ύπο των πόλεων εις Οέαν των Πανελ-

ληνων έν Ολυμπία περιαγόμενα πομπεΐα. Αί μεν με-

γάλαι πόλεις ήγωνίζοντο νά διαμιλληθώσι προς άλλή-

λας έν τ^ί έπιδειζει τοΟ φιλοτέχνου πλούτου των ίερών 

αυτών θησαυρών" οί δε μικροπολΐται έδιδάσ/.οντο να 

σεβωνται, θαυμάζωσι και φοβώνται εκείνους δσοι, άπο 

τοιαύτης παρασκευής λατρεύοντες τους θεούς, έτεκμη-

ριοΟντο εχοντες αναλόγως πλουσίας και τάς σκευοθήκας 

τας προωρισμένας προς έκνίκησιν τών αδυνάτων θνη

τών τών άποτολμώντων ή διανοουμένων νάντιστρα-

τευθώσι προς πόλεις ούτως έπιφανεϊς και ισχυράς. 

Ως δ αί θυσίαι, ιερόν χαρακτήρα ειχε και ό κατά 

την αύτήν πρώτην ήμέραν τών αγώνων διδόμενος όρκος 

τών Ελλανοδικών και τών αγωνιστών. Ώμνυον δ' έκει-

νοι μεν την ειλικρινή και δικαίαν και άδωροδόκητον 

κρίσιν τών αγωνισθησομενων, ούτοι δε την τήρησιν 

τών νενομισμενων κατά τους αγώνας έν τω βουλευ-

τηριω, και δη έν τω κατά το μέσον αύτοΟ τετρα-

γωνω χωρω προ τοΟ έν αύτώ αγάλματος του Όρκίου 

Διος, δςτις έκρατει κεραυνον δι έκατέρας χειρός. Το

σούτον δέ σοβαρά και πιστή ύπήρχεν ή τήρησις τοΟ 

όρκου έκεινου, ώςτ έλάχιστοι έφωράθησαν παραβάται 

αύτου. Ωφειλον δήλα δή οί έξελεγχόμενοι έπίορκοι νά 

πληρώσωσι χρηματικήν ζημίαν, έξ ής κατεσκευάζετο 

χαλκοΟν άγαλμα τοΟ Διος, ίδρυόμενον πλησίον ιδίας 

κρηπϊδος κάτωθεν του Κρονίου ορούς. ΈκαλοΟντο δέ 

τά τοιαΟτα αγάλματα ύπο τών έπιχωρίων Ζανες. ΚαΙ 

όμως, έν ω τά 'Ολύμπια έτελέσθησαν έπι μακρούς αιώ

νας, ουδ' εις δύο καν δεκάδας άνήλθον αί αναθέσεις 

τοιούτων αγαλμάτων έκ προςτίμων. Μετά τόσης ιεράς 

πίστεως έτηροΟντο τά νενομισμένα κατά τους αγώνας, 

ώςτε δεκατρείς μόνον άνδρες έν δλω κατεδικάσθησαν 

εις την ποινην έκείνην ώς παραβάται, συμπεριλαμβα

νομένου και ένος δειλού άγωνιστοΟ, του έξ 'Αλεξαν

δρείας Σαραπίωνος, οΰ μόνον πταίσμα ύπήρξεν, ό'τι 

ενεγράφη μεν εις τους παγκρατιαστές, αλλ' έκ φόβου 

τών ανταγωνιστών άπέδρα την προτεραίαν τοΟ αγώνος. 

Μετά δέ τήν τοιαύτην κατά τήν πρώτην ήμέραν 

προπαρασκευήν ήρχιζον τήν δευτέραν οί καθ' αύτο 

αγώνες. Ήτο δ' ή ήμέρα έκείνη αφιερωμένη εις τάγω-

νίσματα τών παίδων, άτινα ήσαν ούτως ειπείν έν σμι-

κρω ή ειςαγωγή τών σοβαρωτέρων κατά τάς δύο έπο-

μένας ημέρας αγώνων τών άνδρών. Και ήσαν μεν αί 

προς τά παιδικά ταύτα αγωνίσματα συνδεόμεναι απαι

τήσεις μικρότεραι ή έν τοις άγώσι τών άνδρών, αλλά 

δια ταΟτα δέν πρέπει νά ύποτεθή, ό'τι οί παιδικοί αγώ

νες ήσαν ολιγώτερον σοβαροί ή έπι το χαριστικώτερον 

έτελοΟντο. Επι μακρόν δε χρονον μόν αγωνίσματα 

avait un caractère solennel. Les premiers ju

raient de juger d'une manière impartiale, juste 

et intègre ceux qui allaient concourir ; les se

conds, de garder, pendant la durée des Jeux, les· 

usages reçus. Ce serment était prêté devant la 

statue de Zeus Horkios. Cette statue, dont. leS-

deux mains étaient armées de la foudre, était si

tuée au centre du bouleutérion. Il fut touj ou re

gardé avec une telle fidélité et exactitude, qu'on 

n'en comptait que de très rares violations. Ceux 

qui le transgressaient avaient à payer une amen

de destinée à 1 érection d'une statue de bronze en 

1 honneur de Zeus, sur un soubassement situé-

au pied du Kronion. Ces diverses statues étaient 

appelées Zanés par les habitants du pays. Or, 

pendant les longs siècles que durèrent les Jeux 

Olympiques, le nombre de ces statues n'atteignit-

pas la vingtaine. Les usages reçus étaient si 

bien gardés que treize seulement furent con

damnés pour les avoir trangressés à verser l 'a

mende en question ; dans ce nombre est compris-

un certain Sarapion d'Alexandrie, dont le seul 

délit consistait en ce que, après s'être fait ins

crire pour le pancrace, saisi de frayeur il s 'était 
enfui la veille des Jeux. 

Après cette préparation du premier jour, com

mençaient le lendemain les jeux proprement dits. 

Cette journée était consacrée aux concours des 

enfants, préambule pour ainsi dire des concours 

des hommes, qui avaient lieu les deux jours sui— 

vants. Le programme du concours des enfants 

était naturellement moindre que celui des hom

mes ; mais nous ne devons point en conclure 

que les premiers fussent moins importants que 

les seconds, on qu'on y fût plus indulgent. Pen

dant longtemps les concours des enfants ne con

sistèrent que dans la course et la lutte, instituées 

1 une et 1 autre en 632 av. J.—C.; le pugilat y 

fut introduit pour eux en 616 av. J.-C. Les en

fants ne parcouraient à la course que la moitié· 

du stade; nous avons déjà vu qu'aux fêtes d'Héra, 

les jeunes fdles n'en parcouraient qu'un sixième. 

Plus de quatre cents ans après, c'est-à-dire vers 

1 an 500 av. J. — C., on permit aux enfants de 

prendre part au pancrace, épreuve beaucoup plus 

difficile, dans laquelle le pugilat était combiné-

avec la lutte: c'est à quoi se bornaient les jeux 

gymniques des enfants. En 628 av. J. —C., oix 
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τών παίδων ήσαν δ δρόμος και ή πάλη, είςαχθέντ' αμ

φότερα τφ 632 π. Χ. και ή πυγμή, το πρώτον είςα-

χθεϊσα τω 616 π. Χ. Διέτρεχον δ' οί παίδες έν τώ 

δρόμω μόνον το ήμισυ τοΟ Σταδίου, ώς αί κόραι μόνον 

το έκτον αύτοΟ κατά τά Ήραΐα. Μετά δέ τετρακόσια 

ίλα ετη και πλέον, τω 200 π. Χ., έπετράπη ή συμ

μετοχή παίδων και εις το δυςκολώτατον παγκράτιον, 

τον συνδυασμον δήλα δή της πάλης μετά της πυ-

κτείας. 'Αλλ' εις ταΟτα και μόνα περιωρίσθησαν οί 

γυμνικοί άγώνες τών παίδων. Ειςήχθη μεν τω 628 

π. Χ. και το πένταθλον, άλλά δεν έπανελήφθη έκτοτε 

πλέον, τών Ηλείων ζηλοτυπησάντων, ώς λέγεται, 

διά τήν νίκην Αάκωνος παιδος, τοΟ Εύτελίδα. Βεβαίως 

δ' ήσαν άξιοι θέας οί άγώνες τών μικρών έκείνων δρο

μέων, παλαιστών και παγκρατιαστών, καταβαλλόντων 

μετά της προςιδιαζούσης εις τήν παιδικήν ήλικίαν χά-

ριτός τε και έπιμονής δλην αυτών τήν φυσικήν ρώμην 

και έπίκτητον άσκησιν προς έκνίκησιν τών άνταγωνι-

στών. Έξήπτε δέ τήν παιδικήν εύστροφίαν και φιλοτι-

μίαν ή ιδέα, δτι ή νίκη αυτών έμελλε νά τιμήση ου 

μόνον τους παρισταμένους πατέρας και άδελφους, ών το 

βλέμμα και τά νεύματα ένεθάρρυνον αύτους, άλλά 

και τήν πατρίδα. 'Αληθώς δέ μεγάλη ήτο δόξα διά 

τάς πόλεις νά βλέπωσιν ούτως ευδοκιμούσαν έν μέσω 

τών έν 'Ολυμπία συνηθροισμένων Πανελλήνων τήν 

νέαν γενεάν, το φυτώριον τών μελλόντων πολιτών. 

Άνεκλάλητος δ' ήτο ή χαρά και ή τιμή τών μικρών 

νικητών άκουόντων εαυτούς έγκωμιαζομένους μετά και 

τών γονέων και της πατρίου πόλεως έν τοις έπινικίοις 

τοΟ Πινδάρου, παραδόντος εις τήν άθανασίαν τά ονό

ματα τοΟ παιδος παλαιστοΰ Άλκιμέδοντος του Αίγι-

νητου, τοΟ παιδος πύκτου Άγησιδάμου τοΟ έκ τών 

Έπιζεφυρίων Αοκρών,- τοΟ παιδος σταδιέως Ασωπί-

χου του Όρχομενίου. 

Άπο δέ τών άγαθών περι τοΟ μέλλοντος έλπίδων 

introduisit il est vrai le pentathle, mais ce con

cours n'eut lieu qu'une seule fois et ne fut plus 

renouvelé par suite, dit-on, de la jalousie des 

Eléens à l'occasion de la victoire d'un enfant de 

Laconie, nommé Eutélide. Ce devait être réelle

ment un beau spectacle que de voir ces jeunes 

coureurs, lutteurs et pancratiastes, qui joignaient 

à la grâce naturelle de leur âge une constance 

virile, développer toutes leurs forces acquises 

pour vaincre leurs rivaux. L'agilité et l 'amour-

propre de ces enfants étaient excités, non seule

ment par la présence de leurs pères et de leurs 

frères, qui les encourageaient de leurs regards 

et de leurs gestes, mais surtout par l 'idée que 

l'éclat de leur victoire rejaillissait sur leur patrie. 

Car c'était, en effet, un juste titre de gloire pour 

les cités que de pouvoir montrer, 

comme vainqueurs, à ces assem

blées panhelléniques, les jeunes re

présentants des générations nou

velles, pépinières de futurs citoyens. 

La joie de ces enfants était inex

primable quand ils entendaient cé

lébrer leur nom, conjointement avec 

celui de leurs parents et de leur 

patrie, dans les odes triomphales 

de Pindare qui livrait ainsi à l 'im

mortalité le nom de l'enfant Alci-

médon d'Égine vainqueur dans la 

lutte, celui de l 'enfant Agésidamos de Locride 

vainqueur au pugilat et celui d'Asopichos d'Or-

chomène vainqueur à la course. 

Le troisième jour commençaient les concours 

des hommes faits. Entrons donc dans le stade, 

où, assis au milieu des autres spectateurs, nous 

allons assister à la célébration de ces Jeux. 

Le stade d Olympie, dans lequel se célébraient 

tous les Jeux gymniques, était situé au Nord-Est 

de l 'Altis, au delà de la colline Kronion. Il con

sistait en un rectangle de 211 mètres de long sur 

32 de large. Contrairement aux autres stades 

helléniques dont l 'entrée n'était point surmontée 

d'une hauteur qu'occupaient les» spectateurs, et 

dont l 'extrémité opposée était cle forme demi-

circulaire, celui d'Olympie avait en ligne droite 

l 'extrémité qui faisait face à l 'entrée. 11 se com

posait donc de quatre talus destinés aux specta

teurs : deux dans le sens de la longueur et deux 
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ήγεν είς το παρόν καΐ άπο της νεότητος εις τους άνδρας 

ή τρίτη ημέρα των αγώνων. Είςέλθωρ,εν λοιπον πρώ

τον εις το Στάοιον, όπως παρακαθήσωαεν (χεταξυ των 

θεατών και παραστώμεν μάρτυρες τών τελουμένων έν 

αύτώ. 

Το Στάοιον της 'Ολυμπίας, έν ω έτελουντο άπαντες 

οί γυμνικοί αγώνες, εκείτο μεν προς τά βορειοανατο

λικά της "Αλτεως πέραν του Κρονίου λόφου, ήτο δε 

τετράγωνον επίμηκες, εχον μήκος μεν 211 μέτρων, 

πλάτος δε 32. Κατ' αντίθεσιν προς τά λοιπά ελληνικά 

στάδια, ων ή μεν είςοδος δεν είχεν ύπερκείμενον ύψωμα 

προς θέαν, ή δέ απέναντι της είςόδου πλευρά κατελαμ-

βάνετο ύπο της ήμικυκλιοειοοΟς σφενδόνης, το της 

Όλυ μπίας είχεν εύθειαν και την προς την σφενδόνην 

τών λοιπών ελληνικών σταδίων αντιστοιχούσαν πλευ-

ράν, όμοίαν δέ προς αύτήν και την απέναντι αύτης. 

Ούτως ΰπηρχον τέσσαρα έν δλω υψώματα, δύο κατά 

μήκος και δύο κατά πλάτος, χρησιμεύοντα διά τους 

θεατάς. Έπι τών τεσσάρων δέ τούτων τεχνητών κλι-

τύων, ων μόνη ή έκ βορρά πλευρά ήτο φυσικός λόφος, 

αί δέ λοιπαι είχον ύψωθη δια χώματος φορητού, έκά-

θηντο οί θεαται, ουδέποτε κατασκευασθέντων λίθινων 

έδωλίων ώς τοΟτο εγεινεν έν τφ Παναθηναϊκώ Σταοίω 

έπι Ηρώδου του 'Αττικού, 'ϊπελογίσθη δέ, δτι οί θεα

ται οί χωροΟντες έν τφ Σταδίω της 'Ολυμπίας ανήρ

χοντο εις τεσσαράκοντα τουλάχιστον χιλιάδας. Το δέ 

χώμα το χρειασθέν προς έπιχωμάτωσιν τών τριών 

πλευρών του Σταδίου έλήφθη έξ αυτής της έκβαθυν-

θείσης κονίστρας, ήτις διά τοΟτο εκείτο περί τά τρία 

μέτρα βαθύτερον τοΟ έδάφους τής "Αλτεως. 

'Αλλ' ας σπεύσωμεν νά είςέλθωμεν εις το Στάδιον, 

άν θέλωμεν νά ευρωμεν θέσιν, έπειδή άπο πρωίας ήδη 

προ τής ανατολής τοΟ ήλιου συρρέουσι τά πλήθη, 

καταλαμβάνοντα τάς πέριξ τής κονίστρας κλιτύας. 

Καθ' ομίλους ειςέρχονται έκ τής προτεραίας ήδη προ-

συμφωνήσαντες κοινοί φίλοι, καθ' ομάδας τάσσονται οί 

συμπολϊται, συγκεκινημένοι σπεύοουσιν έπι το αυτο οί 

συγγενείς, οί οικείοι, οί συμπατριώται τών αγωνιστών. 

Είνε ούτως ειπείν δ πρώτος άγων, 6 προ τής ένάρξεως 

παντός άλλου αγωνίσματος τελούμενος, δ περί κατα

λήψεως τών θέσεων. Τά πλήθη διαγκωνίζονται, διω-

θουνται, συνωστίζονται, τοποθετούνται κατά σειράς 

έπαλλήλους έπι τών χθαμαλών, μόλις έξ μέτρων ύψος 

έχόντων, άλλ ήρέμα προς τά οπίσω διαπλατυνομένων 

λόφων. Το θέαμα τών διαφόρων άμφιάσεων εινε ποι-

κίλον άμα και μεγαλοπρεπές. Τά δέ ώτα τοΟ είςερχο-

μένου εις το Στάδιον περιβομβεϊ δ θόρυβος του μυριό

στομου και λάλου πλήθους ά ν α μ ι μ ν η σ κ ο μέ ν ο υ τών 

dans celui de la largeur. Sur ces quatre talus, 

dont un seul, celui du Nord, avait été taillé dans 

une colline, tandis que les trois autres avaient 

été formés par des remblais artificiels, les specta

teurs prenaient place en s'asseyant à même sur la 

pente gazonnée, et non sur des gradins de pierre, 

comme cela eut lieu au stade panathénaïque à 

l'époque d'Hérode Atticus. Le stade d'Olympie 

pouvait contenir un nombre de spectateurs qu'on 

évalue à plus de quarante mille. La terre qui 

avait servi à former les trois talus artificiels avait 

été extraite de l 'arène, qu'on avait creusée à 

cet effet, et qui, pour cette raison, était de 

trois mètres inférieure au niveau du terrain de 

l'Altis. 

Mais hâtons-nous d'entrer dans le stade, nous 

pourrions n'y plus trouver de places, car, de

puis le point du jour, la foule ne cesse d'y affluer 

pour occuper les rangées les plus près de l 'a

rène. Des groupes d'amis ou de concitoyens, les 

parents et les connaissances des candidats, tous 

s'y précipitent à la fois, et donnent ainsi le spec

tacle de la prise d'assaut des meilleures places. 

La foule se presse et se répartit, en diverses 

rangées, sur les talus, qui n'ont qu'une hauteur 

de six mètres, mais dont la pente s'élargit dou

cement jusqu'au sommet. La variété des costu

mes présente un magnifique coup d'oeil. Les 

oreilles de ceux qui entrent sont de toutes parts 

obsédées et assourdies par les cris, les éclats de-

rire, les récits des impressions de la veille, les 

discussions sur les concours de la journée, les-

propos de tout genre et la jacasserie de la multi

tude ; car, comme à toutes les époques de l 'his

toire de la Grèce, dans ces sortes d'assemblées 

le nombre de ceux qui parlent est de beaucoup 

supérieur au nombre de ceux qui écoutent. Tout, 

à coup ce tumulte se change en un faible mur

mure, qui fait bientôt place au silence le plus-

complet: c'est le moment solennel. Les Hellano-

dices font leur entrée revêtus de pourpre et la 

tête ornée d'une couronne, ils prennent place sur 

les sièges qui leur sont réservés, la prêtresse de 

Déiifter Chamyne s'avance aussi et s'assied sur 

son trône en face des arbitres. Mais voici que la. 

foule s'agite de nouveau, le stade se ranime : les 

premiers champions viennent d'apparaître et les 

spectateurs se disposent à suivre les vicissitudes 

θεαμάτων τής χθες, συζητοΟντος περί τών αγώνων τής 

σήμερον, γελώντος ύπο θυμηδίας άπαύστου, φλυα-

ροΟντος μετά στωμυλίας άκατασχέτου. Ως συμβαίνει 

το πλείστον κατά τάς πολυπληθείς συνελεύσεις τών 

Ελλήνων πάντων τών χρόνων, πολυ πλειότεροι είνε οί 

λέγοντες τών άκουόντων. Αλλ αίφνης δ πολυμιγης 

έκεινος θόρυβος μεταβάλλεται εις ψίθυρον και τέλος εις 

σιγήν. Εινε στιγμή έπίσημος. Είςέρχονται οί Ελλανο-

δίκαί ένδεδυμένοι πορφυρ ίδα και έστεφανωμένοι, και 

καταλαμβάνουσι τάς δι αυτούς ώρισμενας καθέδρας" 

άπέναντι δ' αύτών προχωρούσα καθηται έπι του θρο-

νου αύτής ή ιέρεια τής Δήμητρος Χαμύνης. 'Αλλ ίδου 

κινούνται έκ νέου τά πλήθη, και το Στάδιον άναμεστου-

ται ζωής. Είςήλθον οί πρώτοι άγωνισται, και οί θεαται 

ετοιμάζονται νά παρακολουθήσωσι τάς τυχας τοΟ αρ

χομένου αγώνος. 

Οί αγώνες άρχονται διά τών δρομικών άγωνισμα-

των, ων εν μέν άναφέρεται εις την εις μήκος διάρκειαν, 

ώς ελεγον οί αρχαίοι, ή εις την άντοχήν, ώς λέγομεν 

σήμερον, εν εις την ταχύτητα και εν είνε μικτον. Αλη

θώς άγων μέν ταχύτητος και μόνον ήτο δ άπλοΟς δρό-

jxoç, καθ' δν οί άγωνιζόμενοι ώφειλον νά διατρέξωσι την 

έξ εκατόν ένενήκοντα δύο μέτρων κονιστραν τοΟ Στα

δίου άπαξ μόνον άπο τοΟ ένος άκρου εις το άλλο. Αν

τοχής δέ άγων ήτο δ τοΟ δοΛί^ον, ήτοι του δώδεκα-/ 

πλου γύρου τοΟ Σταδίου, έπειδή κατ' αύτον οί δρομείς 

ειχον νά διανύσωσι διάστημα τεσσάρων και ήμίσεος 

χιλιομέτρων καί τι πλέον, ήτοι άκριβώς 4604.48 μέ

τρα. Την ταχύτητα δέ τέλος και την άντοχήν συνήνο-

νεν δ δί,ανίος, ήτοι δ διπλοΟς δρόμος, δν οί άγωνιζό

μενοι ώφειλον νά διατρέξωσι το Στάδιον δις καθ δλον 

αύτου το μήκος, έπιστρεφοντες οήλα δη εις το σημειον 

έξ οδ ειχον έκκινήσει. Κατά δέ την πιθανωτάτην γνώ-

μην πρώτον μέν έτελεΐτο δ Όολιχος, έπειτα οε δ 

δρόαος και τελευταίος δ δίαυλος. 

Οί δέ δρομείς δέν άντηγωνίζοντο προς άλλήλους πάν

τες άθρόοι, άλλά διηρημενοι ανα τεσσάρες, ως συνετασ-

σοντο ύπο κληρώσεως, γινομένης πιθανώς την πρωτην 

ήμέραν τών άγώνων, δτε καθ δλου έκανονιζοντο τα δια 

τοΟ κλήρου λυόμενα ζητήματα. 'Αλλά πριν ή δ'μως 

έκκινήσωσιν αί τετράδες έκ τής άφεαεωο,, τρεχουσαι 

προς το τέρμα, έτοποθετοΰντο πάντες οί δρομείς συμ-

φώνως προς την εις αύτους διά του κλήρου δρισθεϊσαν 

θέσιν έπι βάθρων λίθινων, συνεχομένων και ολίγον 

υπερεχόντων του έδάφους. Εχωρίζοντο οε τα βάθρα 

έκεϊνα απ' άλλήλων διά πασσάλων ξύλινων, ων ή άπό-

στασις ήτο ένος μέτρου και εικοσιοκτώ εκατοστών. 

Τούτων δέ μεταξύ ίσταντο οί δρομείς, δι ους ύπήρχον 

des divers concours qui vont se dérouler sous 

leurs yeux. 
Les Jeux commencent par la course, qui com

portait un triple concours: celui de la durée ou, 

comme nous disons aujourd'hui, de la résistance 

(clolichos), celui de la vitesse (dromos), enfin d un 

concours mixte qui participait des deux premiers 

(diaulos). Le concours de vitesse ou dromos con

sistait en une course simple de cent quatre-vingt 

douze mètres, d'un bout du stade à 1 autre-

Dans le concours de résistance ou dolichos, on 

faisait douze fois le tour du stade, soit quatre 

mille soixante —quatorze mètres et quarante—huit 

centimètres. Dans le diaulos ou course double, 

la vitesse était unie à la résistance, les concur

rents avaient à parcourir deux fois le stade dans 

toute sa longueur et revenaient ainsi au point de 

départ. Selon toute probabilité, on commençait 

par le dolichos, venait ensuite la course simple, 

qui était suivie du diaulos. 

Ceux qui prenaient part à ces diverses courses 

ne concouraient point tous ensemble, mais par 

groupes de quatre. La composition de chacun de 

ces groupes était déterminée par un tirage au 

sort, qui avait probablement lieu le premier jour 

des Jeux, où l 'on décidait par le sort de tout ce 

qui devait être résolu de la sorte. Les coureurs 

étaient donc préalablement répartis en divers 

groupes de quatre, suivant l 'ordre déterminé par 

le sort, sur des bordures de pierre contiguës et 

un peu au-dessus du sol. Ces postes étaient sé

parés par des pieux placés à un mètre vingt do 

distance les uns des autres. Le nombre de ces 

bordures s'élevait à vingt, et chacun des cou

reurs assurait ses pieds en les appuyant sur les 

rainures de ce pavé. Au coup de trompette, les 

quatre premiers concurrents s élancent ; cette 

première épreuve terminée, part le groupe sui

vant, et ainsi successivement chacun des groupes 

de quatre concurrents. 
Il ne faudrait pas croire que dans les jeux de 

la course tout consistât dans la vitesse ou la ré

sistance. Les coureurs avaient â surmonter une 

autre difficulté : celle du sol cie 1 arène, qui, se 

composant d'un sable fin et mouvant se dérobait 

sous leurs pieds, auxquels nonobstant l 'attente 

de la victoire semblait donner des ailes. Pleins 

d'espoir ils sautent, leurs pas s'impriment à peine 
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είκοσι τοιαΟται θεσεις έν δλω. Δοθέντος δέ διά σάλ- sur le sable, et hors d'haleine, la poitrine hale-

πιγγος τοΟ σημείου, έξεκίνουν οί τέσσαρες πρώτοι και tante, ils passent comme l'éclair devant la foule 

επειτα μετα το πέρας του δρομου αυτών ή δευτέρα impatiente qu'agitent encore plus les cris des 

τετράς και ουτω καθεξής οί λοιποί. coureurs, et qui les encourage de leurs approba-

Αλλα δέν πρεπει να νομισθί), οτι έν τοις ορομικοϊς tions. Les spectateurs assis sur les talus ont de 

αγωνισμασι το παν συνίστατο μόνον εις την ταχύτητα la peine à les suivre du regard, car à peine partis 

ή την άντοχήν. Οί δρομείς εϊχον νά παλαίσωσι και de la bordure ils touchent déjà à la borne. 

προς την δυσχέρεια ν του εδάφους, όπερ δεν ήτο στ-ερ- C'est ainsi que nous les représentent l 'art anti-
pbv και σταθερον, άλλ' 

ύπεχώρει εις τους πό

δας τών τρεμόντων, 

βυθιζόμενους είς την 

βαθεΐαν ψάμμον, ήτις 

έκάλυπτε την κονί-

στραν. Άλλ' έν τού

τοις ύπο της προςδο-

κίας του Πισαίου στε

φάνου έγίνοντο τρόπον 

τινά πτηνοί οί πόδες 

τών αγωνιζομένων. 

Πλήρεις ελπίδων άνέ-

παλλον εις άψος άπο 

του ψαμμώδους έδά-

φους τους πόδας, ή 

πνοή αύτών άνέβαινεν 

εις το άκρον τών χει-

λέων, τά στήθη έκυ-

μαίνοντο, και μέ τά

χος ανέμου διήρχοντο 

προ τών ύπο της περι-

εργείας και τών κραυ

γών τών τρεχόντων 

άναταρασσομένων και 

έπευφημούντων θεα

τών. Η μάλλον δέν 

διήρχοντο προ τών θε-

ωμενων, άλλ' εφευγον 

ώς αστραπή, και πριν 

ή οί έπι τών περικει 

s· 

que et les épigram-

mes composées en 

leur honneur. Cet 

élan se produisait 

surtout dans la 

course simple, qui 

était par excellence 

la course de vitesse. 

C'est pourquoi on 

distingue à première 

vue, sur les vases 

antiques, les stadio-

dromes, comme on 

appelait les coureurs 

de la course simple, 

des coureurs du do-

lichos. Les coureurs 

du dromos y sont re

présentés avec une 

jambe levée à une 

grande hauteur et 

l 'autre, rejetée en 

arrière, effleurant à 

peine le sol ; quel

quefois même aucun 

des deux pieds ne 

touche laterre. Cette 

représentation des 

pieds, qui semble 

n o u s  i n d i q u e r  l e  

saut plutôt que la 
μένων εις την κονίστραν λόφων καθήμενοι προφθάσωσι course, est accompagnée d'un mouvement rapide 

να ιοωσιν «ύτούς έξορμώντας άπο τών ύσπλήγγων et régulier des brasûncés en avant. Tout au 

τής αφετηρίας εβλεπον έν τω άκρω του τέρματος, contraire, dans la représentation du dolichos, 

οιονεί^ μή δυνάμενοι νά παρακολουθήσωσιν αύτους έν une jambe seule est en l'air, en arrière; tandis 

τω μεσω τοΟ Σταδίου. qUe l 'autre repose pleinement sur le sol, de sorte 

« 0 ι^υ τ 0
ι
υ ς  -αρίστανον τους περιωνύμους δρομείς τά que le pas est bien plus court et la distance des 

εργα τής άρχαίας τέχνης και τά προς επαινον αυτών pieds bien plus rapprochée que dans le dromos. 

γραφεντα έπιγραμματα. Αλλ ή τοιαύτη ορμή κυρίως Comme le dolichos n'était pas une course de vi-

αναφερεται εις τον απλούν δρόμον, τον καθ' αύτο δρό- tesse, mais de résistance, les coureurs, ainsi que 
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μον τής ταχύτητος. Διο και ευκόλως διακρίνονται έπι 

εικόνων αρχαίων αγγείων αί παραστάσεις δολιχοδρό-

μων και σταδιοδρόμων. Οί μεν σταδιοδρόμοι παριστά

νονται εχοντες προβεβλημένον μεν υψηλά το ετερον 

τών σκελών, δια δέ τοΟ έτερου μακράν όπισθεν άφι-

σταμένου μόλις έφαπτόμενοι τοΟ έδάφους, τινές δ' αύ-

τόχρημα έν πτήσει, ούδέτερον τών ποδών στηρίζοντες 

έπΙ γης. Έν ω δέ ή τοιαύτη έξεικόνισις παρέχει εις 

ήμας τήν αισθησιν πηδώντων μάλλον ή τρεχόντων^ το 

βίαιον τών κινήσεων τών ποδών υποβοηθείται ύπο 

έπ' ίσης ορμητικών προς τά πρόσω και κατά κανόνας 

ανατάσεων τών χειρών. Όλως δ' άντιθέτως οί δολιχο-

δρόμοι μόνον το έτερον σκέλος άνατινάσσουσιν είς τον 

άέρα όπισθεν, διά δέ τοΟ ετέρου ποδος πατοΟσι στερρό-

τερον έπι τοΟ έδάφους ούτως, ώςτε καθ' όλου το βήμα 

εινε πολΰ μικρότερον και τάκρα τών ποδών απέ/ου-

σιν άλλήλων πολυ δλιγώτερον ή παρά τοις σταδιοδρό-

μοις. Επειδή δέ δ δόλιχος δέν ήτο δρόμος σπουδής 

και ταχύτητος, άλλ' άντοχής, συνείθιζον οί δολιχοδρό-

μοι, ώς και οί σήμερον δρόμους άντοχής έπιχειροΟν-

τες, νά κρατώσι τους βραχίονας κεκαμμένους προς τά 

όπισθεν, συνέχοντες τήν πυγμήν εκατέρωθεν τοΟ στή

θους. Μόνον δέ προςεγγίζοντες προς το τέρμα μετέ-

βαλλον τον τρόπον του δρόμου οί δολιχοδρόμοι, δτε 

και δέν διέφερον τών σταδιοδρόμων. 

'Αλλ' ή μετά τοιαυτην δρμήν και έπίδειςιν τέχνης 

είς το τέρμα άφιξις τών σταδιοδρόμων ήτο προςωρινή 

μόνον έπιτυχία. Επειδή, καθ' ά ήδη ειπομεν, οί δρο

μείς δέν ήγωνίζοντο πάντες δμου, άλλά κατά τά^ευς 

τετράδων, ώς ειχον συνταχθή ύπο του κλήρου, δ έξ 

εκάστης τάξεως ύπερευδοκιμήσας ύπεχρεοΟτο νά δια-

γωνισθΐ) έκ νέου προς τους τών άλλων τάξεων νικητάς, 

'Ολυμπιονίκης δ' έν τοις δρομικοίς άγωνίσμασιν άνε-

δεικνύετο δ νικήσας έν τφ δευτέρω τούτω διαγωνισμώ. 

'Αν δέ και πλείονες τών δεκαέξ ήσαν οί έξ άρχής έγ-

γραφέντες, έπεβάλλετο ίσως και τρίτη τις δοκιμασία 

μεταξύ τών νικητών τών τεσσάρων πρώτων τάξεων 

ι τοΰ νικητοΟ τών ύπολοίπων. 'Αλλά συνήθως δέν και 

ήσαν βεβαίως πλειότεροι τών δεκαέξ οί σταδιοδρόμοι, 

ώςτε δπωςδήποτε τούλάχιστον,διπλή ήτο ή νίκη του 

οριστικώς τυγχάνοντος του άθ^3 έν τω δρόμω. 

Ένεκα λοιπόν τών τοιούτων περι τον δρόμον δυςχε-

ρειών μεγάλων έτύγχανον τιμών οί νικώντες. Επειδή 

δέ άλλως ό δρόμος ού μόνον καθ' έαυτον τιμιώτατον 

αγώνισμα ήτο, άλλά και το άρχαιότατον τών έν 'Ολυμ

πία, έξ-ηκολούθησε και μετά τήν είςαγωγήν άλλων 

πολυπλοκωτέρων και έπιδεικτικωτέρων άγώνων νά 

θεωρήται ώς δ κυριώτατος τών ολυμπιακών διο οί έν 

le pratiquent encore aujourd'hui ceux qui se li

vrent à ce genre d'exercice, tenaient les coudes 

cambrées en arrière, et les poignets serrés sur 

les côtés. C'est seulement en approchant du terme 

que les coureurs du dolichos changeaient d'al

lure pour prendre celle des coureurs du dromos. 

Mais le vainqueur de cette première épreuve 

de lar course simple n'était point déclaré triom

phateur, car, ainsi que nous l 'avons vu, tous les 

concurrents étaient répartis par le sort en grou

pes de quatre coureurs, le vainqueur de chacun 

des groupes était d'abord mis en réserve, puis 

ensuite aux prises avec les autres vainqueurs, 

l 'olympionike, ou vainqueur définitif n'était pro

clamé qu'après ce second concours ; et même si 

le nombre des candidats inscrits s'éle

vait à plus de seize, il était nécessaire 

de procéder à un troisième concours, • 
auquel prenaient part les vainqueurs 

des quatre premiers groupes et ceux 

des groupes complémentaires. Mais le 

plus souvent les concurrents ne dépas

saient pas le nombre de seize, et par 

conséquent un double succès suffisait 

à assurer le triomphe du vainqueur dé

finitif à la course sim

ple. Par suite des dif

ficultés que présentait 

cette épreuve de la 

course simple, ceux qui y étaient victorieux jouis

saient de grands honneurs. Le dromos était d'ail

leurs non seulement le plus honoré des concours, 

mais encore le plus ancien des divers jeux d'O-

lympie ; c'est pourquoi, même après l 'introdu

ction de concours plus compliqués, il ne cessa 

jamais d'avoir une telle primauté que celui qui 

y obtenait le prix était proclamé éponyme, et 

donnait à ce titre son nom à l'olympiade. 

En présence de telles difficultés, les Grecs, 

n'avaient-ils pas raison de surnommer Hippos 

(coursier) Hermogène de Xanthos en Lycie, qui 

avait remporté huit couronnes à la course simple 

dans les jeux de trois olympiades ? Ceci nous ex

plique comment un Argien nommé Aigeus, vain

queur au dolichos, étant parti aussitôt après son 

triomphe, ait pu l 'annoncer le soir même dans 

sa patrie ; et pourtant Argos est séparé d'Olym-

pie par une distance de soixante—quinze kilomè-
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τώ δρ6[Λ.ω νικήσαντες ήσαν οί έπώνυμοι των 'Ολυμ

πιάδων. 

Δεν εΐχον κατά ταύτα δίκαιον οί Έλληνες έπονομά-

σαντες "Ιππον τον έκ Ξάνθου της Λυκίας Έρμογένην, 

δςτις ετυχεν οκτώ στεφάνων έν τω δρόμω έπι τρεις 

μονάς Ολυμπιάδας ;  Και δια τί νά μη πιστεύσωμεν 

το λεγόμενον περι τοΟ Αργείου έκείνου δολιγοδρόμου 

Άργέως, οτι, νικήσας έν'Ολυμπία, άνεχώρησεν έσπευ-

σμένως είς την πατρίδα αύτοΟ το "Αργός κα'ι Ιφθασεν 

αυθημερόν αυτάγγελος της νίκης ; Και δμως το 'Αρ

γός απέχει της 'Ολυμπίας κατ' ευθείαν γραμμήν έοδο-

μήκοντα και πεντε χιλιόμετρα. Τοιαύτην δ' άπόστασιν 

οεν ούναται κοινος πεζοπόρος, συνεχώς άνευ τίνος δια

κοπής βαίνων διά τοΟ συνήθους βήματος, νά διανύση 

έντος όλιγωτέρου χρόνου δεκαέξ δλων ώρών, χωρίς νά 

ύπολογίσωμεν τάς ενεκα των μεταξύ 'Ολυμπίας και 

Αργούς έπιπροσθούντων ορέων παρεμβαλλομένας δυς-

κολίας. Άλλά και άλλος Άργεϊος αναφέρεται μεταξύ 

των έπιφανεστάτων έν τω δρόμω 'Ολυμπιονικών, δ 

Δάνδης" πλην δέ τούτου εξέχει ώς δολιχοδρόμος δ Αα-

κεδαιμονιος Αά,Οας. Περιώνυμοι δ' έν τη σταδιοδρομία 

ησαν καθ δλου οί κάτοικοι της έν Ιταλία ελληνικής 

πόλεως Κρότωνος. 

Εις τά ήδη δέ περιγραφέντα δρομικά άγωνίσματα 

προςετέθη τω 520 π. Χ. δ δπΐίττ]^ άρόμος, δςτις 

έλεγετο μεν και άπλώς όπΐίτης ή οπΛον, έτελειτο δέ 

την τετάρτην ήμέραν και έπεράτονε τους δλους αγώ

νας. Διετρεχον δ οί δπλιτοδρόμοι το Στάδιον κατά μή-

κος δις, ήτοι έξετέλουν δρόμον άνάλογον προς τον τών 

ύιαυλοδρομων. Αλλ' ή διαφορά ήτο δτι οί δπλιτο-

δρόμοι διέτρεχον το διάστημα τούτο ένοπλοι, φέροντες 

έν μεν τοις παλαιοτέροις χρόνοις πανοπλίαν, ήτοι κρά

νος, κνημϊδας και ασπίδα, έν δέ τοις επειτα μόνον κρά

νος και άσπίδα ή και μόνην άσπίδα. Ώς δέ οί δολιχο-

ορομοι, ούτω και οί δπλιτοδρόμοι δεν οιηγωνίζοντο 

κατα τάξεις άνά τετράδας, άλλά πάντες δμοΟ διά το 

δυςχερές τοΟ άγωνίσματος, ώςτε ή νίκη ήτο άπλή και 

ούχι διπλή ώς έν τω άπλω δρόμω. 

Η δε παΐτ] ή έπακολουθοΟσα είς τους τρεις πρώ

τους μνημονευθεντας δρομικούς άγώνας την τρίτην 

τών 'Ολυμπίων ήμέραν ήτο τών σπουδαιοτάτων άγω-

νισματων. Οί Ελληνες ηοη άπο τών άρ^αιοτάτων 

χρόνων ήσχολοΟντο περι την πάλην, ήτις άναφέρεται 

παρ Ο μη ρ ω μεταξύ αυτών τών κατά την κηδείαν του 

Πατρόκλου προς τιμήν αύτου τελεσθέντων άγώνων. 

Και δτε δ άργότερον ίδρύθησαν ^άριν τών παίδων 

παρα τοις Ελλησιν ιοια κτίρια προς άσκησιν έν τή 

γυμναστική, ταύτα άπδ της πάλης έλαβον το ονομ' 

très à vol d'oiseau. Pour parcourir une .telle dis

tance, sans tenir compte des accidents de terrain, 

il faut au moins seize heures de marche d'un 

pas normal. Parmi les plus célèbres coureurs, 

l 'histoire mentionne aussi un autre Argien nommé 

Dandès, et comme vainqueur au dolichos, le La-

cédémonien Ladas. En général, les coureurs au 

dromos les plus renommés étaient les habitants 

de la ville grecque de Crotone en Italie. 

En 520 av. J. —C., on ajouta aux trois courses 

précédentes la course armée, qu'on désignait 

quelquefois par le seul nom de «hoplitès» ou 

«hoplon» ; cette course avait lieu le quatrième 

jour et terminait les autres jeux. Les hoplito-

dromes parcouraient deux fois le stade dans sa 

longueur, c'est-à-dire la même distance que les 

diaulodromes ; mais ceux-là étaient en costume 

de guerre, primitivement ils portaient l 'attirail 

complet: casque, jambières et bouclier, plus tard 

ils n'eurent plus à porter que le casque et le 

bouclier, ou même le bouclier seulement. De 

même que les dolichodromes, les hoplitodromes 

n'étaient point divisés en groupes de quatre ; 

mais, vu la difficulté du concours, ils partaient 

tous ensemble, de sorte que l'épreuve était sim

ple, et non double comme celle du dromos. 

Aux trois premiers agones qui avaient lieu 

le troisième jour succédait l 'exercice de la lutte, 

qui était un des concours les plus importants. 

Dès la plus haute antiquité les Grecs se livraient 

à l 'exercice de la lutte. Homère nous apprend 

qu'il faisait déjà partie des jeux qui, pendant les 

funérailles de Patrocle, furent célébrés en Γ hon

neur du défunt; et .quand, pins tard, des locaux 

furent spécialement destinés à l 'enseignement de 

la gymnastique aux enfants, on donna à ces édi

fices le nom de palestres, du grec palé (lutte). 

La lutte était un exercice qui permettait à l 'a

thlète de faire preuve de toutes les ressources 

de sa force corporelle, de son agilité et de son 

adresse. C'est donc à juste titre que Plutarque 

dit que la lutte est un exercice qui exige, tout à 

la fois, plus d'art et plus de ruse que tous les 

autres. 

C'est pourquoi la vigueur et la force consti

tuaient la double ressource de ces vieux athlètes 

pleins d'embonpoint, qui, comme le fameux Mi-

lon de Crotone dans ses dernières années, avaient 
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αύτών, ονομασθέντα παλαιστραι. 'Πτο δε ή πάλη 

άθλημα έκ τών είπερ τι και άλλο χρησιμευόντων εις 

έπίδειξιν ρώμης τε άμα και μάλιστα δεξιότητος και 

τέχνης. Ορθώς άποκαλεϊ δ Πλούταρχος την πάλην 

τεχνικώτατον και πανουργότατον τών άθλημάτων. Διά 

ταΟτα ή μεν βία και ή ρώμη ήτο τδ καταφύγιον γη

ραιών εύπαγών παλαιστών, οίος δ έν τή πάλη δοκι-

μώτατος τών άρχαίων, δ Κροτωνιάτης Μίλων, δ'ςτις 

γηράσας συνείθιζε νά καταβάλλη τον άντίπαλον διά 

τοΟ βάρους τοΟ ιδίου σώματος. 'Αλλ' εις την άτεχνον 

ταύτην και μόνον εις την φυσική ν ρώμη ν στηριζομέ-

νην πάλην τών πρεσβυτικών χρόνων του μεγάλου Κρο-

τωνιάτου άντετάσσετο ή τέχνη ήν έπέδειξε νεαρός ών. 

Οί δ' Έλληνες τοιαύτης βαναύσου έπιδείξεως σωμα

τικής ρώμης έθαύμα'ζον πολύ μάλλον την εύ'τεχνον 

κομψότητα μεθ '  ής ήξιώθη του κοτίνου έπι τή πάλη 

δ παις Κρατίνος δ έξ Αιγείρας της Αιγιαλείας, δςτις 

διά τδ κάλλος τδ ύπ' αυτοΟ άναδειχθέν έν τή άθλήσει 

ετυ/ε τής άδείας νά στήση έν τή Αλτει ού μόνον τον 

ίδιον έαυτοΟ άνδριάντα, άλλά και τον τοΟ παιδοτρίβου, 

ήτοι διδασκάλου. 

Οί παλαισται πριν ή έπιληφθώσι τοΟ άγώνος ήλει-

φον τδ σώμα δι' ελαίου χάριν έπιρρώσεως εαυτών και 

ευκαμψίας. Άλλ' δπως μή διά τής έπαλείψεως ταύτης 

διολισΟαίνη τδ σώμα κατά την συμπλοκήν, καθιστα

μένης άδυνάτου τής συλλήψεως ύπο του ανταγωνι

στού, έπέπασσον έπι του σώματος λεπτήν κόνιν. Είχε 

δέ και λόγον ύγιεινδν ή κόνις έπιπασσομένη, την έπί-

σχεσιν του άθρόου ίδρώτος και τής είς τους πόρους τοΟ 

σώματος έμπτώσεως του άνέμου. 

Πρδς άποκάθαρσιν δέ του έκ τοΟ έλαίου, τοΟ ίδρώ

τος και τής κόνεως ρύπου τοΟ σώματος μετά την 

πάλην και τάς λοιπάς γυμνικάς άθλησεις έχρησιμευον 

αί ατίεγγίόες, μετάλλινοι ξύα,τραι μετά λαβής, ών και 

έν τοις βαλανείοις έποιοΰντο χρήσιν οί άρχαϊοι. 

Έν τφ άγωνίσματι τής πάλης δ συνήθης τρόπος 

αθλήσεως ήτο δ τριαγμοα, ήτοι τδ καταβάλλειν τρις 

τον άντίπαλον κατά γης. Αλλ δπως δ νικητης ορθιος 

μένων φθάση εις τοΰτο τδ άποτέλεσμα, άπητεϊτο με

γάλη δεξιότης και έπίμονος άγών, πολλάκις διαρκών 

μακρόν. Οί παλαισται, προβάλλοντες έκτάδην τάς χεί

ρας και διερείδοντες είς τδ έδραΐον τήν βάσιν τών πο

δών, κυρτώσαντες δέ τήν ίγνύν και γυρωσαντες τούς 

ώαους και τά μετάφρενα και έπικλίναντες μεν μικρόν 

τον αύ'/ένα, σφηκώσαντες δέ τδ ολον σώμα, έδραττον 

αλλήλους. Αλλ' έπι βραχύ συνήθως διήρκει ή κανο

νική αύτη θέσις τοΟ παλαιστοΟ ή ή άντέρεισις αύτών 

κατά τών μετώπων δίκην κριών άντικυριττοντων άλ-

coutume d'accabler leurs adversaires par la 

masse de leurs corps. Mais à cette lutte du fa

meux Crotoniate déjà sur l 'âge, basée unique

ment sur la force et dépourvue de tout art, nous 

pouvons opposer l 'adresse que Milon avait dé

ployée, clans le même exercice, pendant ses jeunes 

années. Or, les Grecs admiraient beaucoup plus 

que la force brutale l 'adresse élégante qui valut 

la couronne d'olivier à l 'enfant Cratinus d'Égire 

en Égialée, auquel la beauté de ses mouvements 

obtint la permission de faire ériger dans l'Altis, 

non seulement sa propre statue, mais encore 

celle de son maître. 

Avant de commencer la lutte, les athlètes 

avaient soin d'oindre leur corps d'huile, pour le 

fortifier de la sorte et lui donner plus de sou

plesse. Mais pour que, par suite de cette opéra

tion, ils ne vinssent pas à glisser pendant la lutte, 

ils se saupoudraient ensuite d'un sable fin. Ce 

sable répandu sur le corps avait aussi une raison 

hygiénique, celle de la suppression de la sueur 

et de l'obstruction des pores mis ainsi à l 'abri 

du contact direct de l 'air ambiant. 

A l'issue de la lutte et des autres exercices 

athlétiques, les concurrents se débarrassaient de 

ce mélange d'huile, de sable et de sueur à l 'aide 

du strigile, sorte de brosse oy'étrille métallique 

dont les anciens se servaient aussi pour se frot

ter après le bain. 

Le mode le plus usité dans le concours de la 

lutte était celui auquel on donnait le nom de 
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λήλους otà των κεράτων. Ταΰτα πράττοντες έτίθεντο 

ούτως ειπείν εις προςοχήν, έποφθαλμιώντες τον τρόπον 

της άντεπιΟέσεως, καραδοκοΟντες το ελάχιστον ση-

ρ,εϊον ύποχωρήσεως ή αδυναμίας τοΟ ανταγωνιστού^ 

έτοιμοι νά έπωφεληθώσιν έκ της παραμικρας αύτοΟ 

άδεξίου κινήσεως, τεχνικώτατα μετά βλέμματος γεγυ-

μνασμένου και οξυτάτου παραμονεύοντες την κατάλ-

ληλον στιγμήν τελεσφόρου δράσεως ή ύποκρινόμενοι 

τήν προμελέτην κινήσεως παραγούσης τον άντίπαλον 

εις πεπλανημένην θέσιν αμύνης, έπιτρέπουσαν τήν ευ-

στοχον προς έκνίκησιν αύτοΟ ένέργειαν. Έπετρέπετο 

δέ κατά τήν πάλην ου μόνον ή άπο των χειρών σύλ-

ληψις τοΟ ανταγωνιζομένου, άλλά και ή άπο των 

ώμων και ή έκ τών όπισθεν έπ' αύτον έπιπήδησις και ή 

κατάθλιψις της ίγνύος δια της πτέρνης και ή άπο τοΟ 

ετέρου τών ποδών βιαία χάριν ταχείας πνοής ελξις και 

ο τραχηλισμος, ήτοι ή σύσφιγξις τοΟ τραχήλου τοΟ 

άντιπαλαιστοΟ ώς και άλλα τοιαύτα παλαιστικά σχή

ματα. Άλλά πασα ορμή και βία επαυε συν τη καταρ

ρίψει του άντιπάλου εις το έδαφος, ήτις επρεπε νά 

έπαναληφθή τρίς. Η δ' εξακολούθησις του άγώνος και 

μετά τήν πτώσιν δεν Ιπετρέπετο έν τη πάλη καθ' έαυ-

τήν, έγίνετο δέ μόνον έν τω συνδυασμώ της πάλης και 

της πυγμής, τω παγκρατίω, έν ω άγωνίσματι ή πάλη 

έλάμβανεν, ώς Οά ΐ'δωμεν, καθόλου άγριωτέρας δια

στάσεις. 

Αλλ' ού'τε ή τριπλή αΰτη κατάρριψις ήτο κατά 

τάνωτερω ειρημένα εύκολος, ού'τε αυτη και μόνη ήγεν 

εις τήν τελικήν νίκην τοΟ τον άντίπαλον καταβαλόντος. 

Ως οήλα δη έν τω δρόμω οί άθληταί ήγωνίζοντο κατά 

τετρ άδας, επειτα δ έπανελαμβάνετο δ άγών μεταζΐ) 

τών νικητών τών διαφόρων τάξεων, ού'τω και έν τή 

πάλη και τοις λοιποις άγωνίσμασιν, έν οις διηγωνίζοντο 

προς άλλήλους δύο άνταγωνισται, τά μεν ζεύγη ώρί-

ζοντο προτερον οια κληρωσεως, οί δέ νικηται έκάστου 

ζεύγους ώφειλον νά έπαναλάβωσι τον αγώνα προς τους 

νικητάς τών άλλων ζευγών. Κατά ταΟτα δέ και της 

πάλης δ ολυμπιακός στέφανος ώς και πάντων τών 

κατά ζεύγη τελουμένων άγωνισμάτων και τοΟ δρόμου 

δεν έδίδετο έπι μια μόνον νίκη, άλλ' έπι σειρά δ'λη νι

κών. Εντιμότατος δέ τών νικητών έθεωρεϊτο δ νικήσας 

àvéçpsôçoQ, ήτοι άνευ της άναπαύσεως ήν παρειχεν ή 

λεγομένη έφεδρεία. Έλέγοντο δήλον ότι εφεόροι οί 

κατά τήν κλήρωσιν, τήν τε πρώτην τών άθλητών 

άπάντων και τήν έπαναληπτικήν τών διαφόρων νικη

τών προς άποτέλεσιν νέων ζευγών, μή συναφθέντες ύπο 

τοΟ κλήρου μετ' άλλου ανταγωνιστού κατ' έκείνην τήν 

περίπτωσιν καθ ήν δ άριθμος τών ανταγωνιζομένων 

triagmos, et qui consistait à terrasser trois fois 

l 'antagoniste ; mais pour qu'un concurrent put 

parvenir à ce résultat, en restant lui-même de

bout, il fallait nécessairement une grande dexté

rité et de longs et opiniâtres efforts. Les athlètes 

tendant les bras en avant et s'assurant sur la 

plante des pieds, pliant les jarrets, rejetant les 

épaules en arrière, penchant un peu la nuque, 

se saisissaient à bras-le-corps ; mais cette atti

tude régulière des deux antagonistes ou leur ré

sistance front contre front, comme deux béliers 

combattant à coups de cornes, n était que de peu 

de durée En ce moment là chacun d'eux était, 

pour ainsi dire, aux aguets, cherchant une occa

sion de contre-attaque, surveillant chez l 'anta

goniste la moindre indice de faiblesse, prêt à 

profiter de tout faux mouvement, épiant d'un œil 

exercé et clairvoyant le moment propice pour un 

effort efficace, ou simulant une manoeuvre desti

née à donner le change à son adversaire, en le 

faisant passer sur la défensive, ce qui permettait 

à son rival de le terraser plus facilement. Aux 

concours de la lutte il était permis de saisir son 

antagoniste, non seulement à bras-le-corps, mais 

encore par les épaules, de sauter sur lui par 

derrière, de le réduire par la pression du talon 

imprimé au jarret, de le renverser en lui saisis

sant subitement un pied, de lui serrer la gorge, 

enfin d'employer toutes sortes d'autres moyens 

et stratagèmes de ce genre. Mais, quelque en 

fut l 'impétuosité, la lutte cessait dès que l'un des 

deux athlètes avait été terrassé, pour ne re

prendre que lorsqu'il s'était redressé; car, ainsi 

que nous l 'avons dit plus haut, il fallait par trois 

fois terrasser son antagoniste. Dans le pancrace 

seulement, il était permis de continuer la lutte 

après la chute de l 'adversaire; car, dans ce genre 

de concours, la lutte prenait, comme nous le ver

rons plus loin, un caractère plus violent. 

Mais, comme on le comprend aisément, il n'é

tait pas facile de terrasser trois fois son antago

niste, et d'ailleurs ce triple succès ne suffisait 

pas pour assurer au vainqueur le triomphe défi

nitif. En effet, de même que dans le clromos les 

vainqueurs de chacun des groupes étaient d'a

bord mis en réserve pour être mis ensuite aux 

prises, de même, au concours de la lutte, ainsi 

qu'aux autres agones qui avaient lieu par couples 
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^ήτο^εριττος. Οί τοιοΟτοι άσύναπτοι μείναντες άθλη

ταί άπηλλάσσοντο μέν τοΟ πρώτου άγώνος, ήδύναντο 

•δέ νά εύνοηθώσιν ύπο της τύχης και δεύτερον και 

τρίτον' δπωςδήποτε δ' ειχον το πλεονέκτημα νάντιτάσ-

σωνται άκμήτες προς κεκμηκότας. Διά ταΰτα ήτο, ώς 

εικός, βαρυτέρα και άξία πολλώ μεγαλειτέρας καυχή-

•σεως ή νίκη έκείνου, δ'ςτις ήθελε τύχει του στεφάνου 

άπ' άρχής μέχρι τέλους άντιμετρηΟεις προς έτερον 

-άνταγωνιστήν. Ούχ ήττον δ' έντιμος ήτο και ή νίκη 

τών νικώντων άκονιτί, ήτοι χωρίς νά κονισθώσιν. 

Έλέγετο δέ τοΟτο περι τών άθλητών ό'σοι έμενον άνευ 

αντιπάλων, είτε διότι δεν παρουσιάζοντο τοιούτοι, είτε 

•διότι και παρουσιαζόμενοι ϋπεχώρουν προ της άνεγνω-

ρισμένης ύπερτερήσεως τοΟ προς δν εμελλον νάντιμε-

τρήσωσι τάς ασθενεστέρας αυτών δυνάμεις. 

Ό δ' ένδοξότατος τών παλαιστών της άρχαιότητος 

•ήτο Μίλων δ Κροτωνιάτης, δ'ςτις τάς πρώτας αΰτοΟ 

νίκας ήρατο ήδη παις εν τε τοις Όλυμπίοις και τοις 

Πυθίοις. Έξάκις δ' έστεψε τήν κεφαλήν αύτοΟ δ ολυμ,-

πιακος κότινος, και μόνον τον συμπολίτην έαυτοΟ Τι-

μασίθεον δντα νεώτερον δέν ήδυνήθη γηράσας νά κατα-

παλαίση. Άλλως τοΟ Μίλωνος ήτο θαυμαστή ού μόνον 

-ή περί το παλαίειν τέχνη, άλλά και ή ρώμη και δεξιό-

της του ήρακλείου σώματος. Οί αρχαίοι ένησμένιζον 

-διηγούμενοι περι αύτοΟ διάφορα άνέκδοτα. Και διη-

-γουντο μέν, δ'τι ποτέ περιήνεγκεν έπι τοΟ ώμου τε

τραετή δάμαλιν δι' δλης της ολυμπιακής πανηγύρεως, 

Ιλεγον δ' δ'τι αύτος ειχεν είςκομίσει εις τήν Αλτιν τον 

ίδιον έαυτου άνδοιάντα. Η δέ δύναμις τών χειρών αύ

τοΟ και στερρότης άμα ήτο τοιαύτη, ώςτε, δτ' έκρά-

τει καρπον ροιας, ουδείς ήδύνατο νάνοίξη τήν κρατού

σαν χείρα, έν ω εκείνος δέν έβλαπτε τον καρπον διά 

της πιέσεως. Ιστάμενος δ' έπί δίσκου άληλιμμένου δι' 

έλαίου, τοσούτον στερεάν ειχετή·* βάσιν έπι τοΟ άλλως 

ολισθηρού έκείνου βάθρου, ώςτε ουδείς έμπίπτων και 

ώθών ήδύνατο νά μετακινήση αύτόν. Περιδέων δέ το 

μέτωπον διά χορδής και συγκρατών τήν άναπνοήν, 

συμπιέζων δέ τά χείλη, ήδύνατο νά διαρρήξη τήν χορ-

δήν διά της 'ισχύος τών φλεβών τής κεφαλής. Προς 

δέ τήν ρώμην του Μίλωνος άντίστοιχος ήτο και ή 

άδηφαγία. "Ησθιε περι τάς τρεις οκάδας κρέατος και 

•άλλας τόσας άρτου, και έπινε περί τάς τρεις οκάδας 

και ήμίσειαν οίνου, έφαγε δέ ποτ' έν 'Ολυμπία ένα 

ολον ταυρον τετραέτη έντος μιας και μόνης ήμέρας. 

Και άλλοι δέ τών αρχαίων άθλητών ήσαν ούχ ήττον του 

Μίλωνος πολυφάγοι. Άλλ' εις ΰπερεϊχεν αύτοΟ κατά τε 

τήν πολυφαγίαν και τήν ρώμην, δ Αιτωλός βουκολος 

Τίτορμος, δ'ςτις έφαγε μέν έν διαγωνισμώ πολυφαγίας 

tirés au sort, les divers vainqueurs étaient suc

cessivement accouplés jusqu'au moment où l'on 

pouvait proclamer un triomphateur unique. 

Ainsi la couronne de la lutte comme celle de 

tous les autres concours entre deux antagonistes 

ne représentait pas un seul succès, mais était le 

prix de plusieurs victoires succesives. Le plus 

honoré des vainqueurs était Vanéphèdre, c'est-à-

dire celui qui sans interruption avait vaincu à 

ces diverses épreuves successives. On appelait 

en effet éphèdre celui qui, lorsque les concur

rents étaient en nombre impair, s'asseyait jus

qu'à la fin d'une épreuve, le prévilégié du sort 

était ainsi exempté de la première épreuve et 

pouvait de la sorte l 'être aussi de la deuxième 

et parfois même de la troisième. Il avait donc 

l 'avantage de se mesurer plein de vigueur con

tre des antagonistes déjà fatigués; c'est pour

quoi, celui qui avait eu à lutter sans relâche 

contre des adversaires successifs jouissait d'une 

gloire plus grande. Un autre mode de victoire 

spécialement aussi honoré était celui auquel les 

Grecs donnaient le nom (Vaconili (sans poussière) 

et par lequel on désignait le vainqueur qui 

restait sans concurrent, soit qu'aucun ne se 

présentât, soit que ceux qui s'étaient inscrits 

reconnaissant sa supériorité n'osassent lutter 

contre lui. 

Le plus célèbre des athlètes de l 'antiquité fut 

Milon de Crotone, qui, dès l 'enfance, remporta 

des victoires aux Jeux Olympiques et Pythiques. 

On lui décerna six fois la couronne d'olivier sau

vage. Le seul rival qu'il n'eut pas l 'avantage de 

vaincre fut Timasithéos, son compatriote, contre 

lequel vu sa jeunesse, il ne put se mesurer. Milon 

était d'ailleurs renommé, non seulement pour son 

habileté dans la lutte, mais encore pour sa force 

corporelle, son agilité et sa taille herculéenne. 

Les anciens se plaisaient à lui attribuer diverses 

anecdotes. Ils racontaient, par exemple, qu'il 

avait fait un jour le tour de toute l 'assemblée 

d'Olympie en portant sur ses épaules une génisse 

de quatre ans ; on rapportait qu'il avait porté 

lui-même sa propre statue dans i'Altis. Sa main 

était tout à la fois si forte et si solide, qu'il tenait 

une grenade de telle manière, qu'on ne pouvait 

ni la lui ôter, ni la lui faire écraser. Debout sur 

un disque huilé, il se jouait des efforts de ceux 
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προς τον Μίλωνα ενα δλον βοΰν, ήρε S' επί των ώμων 

περίπατων λίθους ογκωδέστατους, ους b Κροτωνιάτης 

μόλις ήδύνατο νά κινήσγ], ήδύνατο δέ νά κρατί] συναρ-

πάζων άπο του ποδος τους μέγιστους βόας της αγέλης. 

Οΰχ ήττον δ Μίλων, θαυμαζόμενος επί τη ρώμη ύπο 

πάντων των Ελλήνων καΐ ύπεραιρόμενος έπ' αυτί), 

έτόλμησέ ποτε γηραιός ήδη νά έμβάλη την ρωμαλέαν 

χείρα εν τινι πατρίω δάσει είς ξηρον δένδρον, εις ο 

ύλοτομοί είχον εϊςαγάγει σφήνας προς διάσπασιν αύτοΟ. 

Και διεστειλε ρ,έν το δένδρον ή ορμητική είςαγωγή 

της χειρός του Μίλωνος οΰτως, ώςτε δλισθήσαντες έζέ-

πεσον οί σφήνες' άλλ έπειτα το ςύλον συσφιγχΟέν συν-

έκλεισε τον άθλητήν άπο της γειρος, και έπελΟόντες 

λύκοι κατεφαγον τον πρεσβύτην. 

Ολιγωτερον δε τεχνική της πάλης ήτο βεβαίως ή 

αμέσως μετ' αύ-

τήν επομένη πυ

γμή, το ήκιστα 

εύγενές απάντων 

των δλυμπιακών 

αγωνισμάτων. Οί 

πΰκται, έχοντες 

τον καρπον της 

χειρός ώπλισμέ-

νον δια βυρσίνων 

ιμάντων, άφ' ών έξειχον γυμνοί μόνον οί δάκτυλοι, 

κατέφερον δεινά πλήγματα κατά τοΟ άντιπυκτευοντος, 

έπλησσον δ' ιδίως την κεφαλήν και το πρόσωπον, τδ 

στήθος και τους ώμους. Έτι δέ δεινότερα άπέοαινον 

τα τραύματα, δταν τδ έξ ιμάντων πλέγμα έγίνετο 

βαρύτερον δια κόμβων και προεξοχών έκ σκληρού δέρ

ματος, τών λεγομένων μυρμηκων, ή δια μεταλλίνων 

ήλων ή ΰφαψων. 

Τοιούτου οντος του δπλισμοΟ τών πυγμάχων, σπά-

νιαι βεβαίως ήσαν αί περιπτώσεις έκεΐναι, καθ' άς δ 

άγών έπερατοΟτο έκ κοπώσεως του ετέρου τών άντι-

πυκτευόντων, δμολογοΟντος τήν ήτταν διά την δεξιό

τητα τοΟ ανταγωνιστού κουράσαντος αύτον άπλώς και 

μόνον διά τών κινήσεων άς έπέβαλλε προς άμυναν άπο 

της επιθέσεως. 'Ολίγοι αληθώς ήσαν οί πύκται οί άγω-

νισθέντες ή νικήσαντες χωρίς μηδεμίαν νά καταφέρω-

σιν ή δεχθώσι πληγήν. Ώς τδ πλείστον δέ συνέβαινε 

τδ έναντίον. Οδόντες συνετρίβοντο, έγίνετο κάταξις 

τών ώτων, τδ πρόσωπον παρεμορφουτο, δάκτυλοι συνε-

Ολώντο, ένίοτε δ' έπήρχετο και θάνατος ύπδ της δρμής 

βιαίου πύκτου. 

Τοιαύτης ώμής διεξαγωγής τοΟ αγώνος της πυγμής 

διεσώθησαν είς ήμας ούκ ολίγα παραδείγματα. Περί 

qui se jetaient sur lui et le poussaient pour l'en, 

faire sortir. Il se ceignait le front d'une corde, 

comme si c'eût été une bandelette ou une cou

ronne, et retenait ensuite sa respiration, juscfu'à. 

ce que le sang en remontant gonflât les veines-

de sa tête et rompît la corde. La voracité était 

chez lui en proportion de la force : il lui fallait 

pour ses repas quatre kilogrammes de viande, 

autant de pain et quatre litres et demi de vin ; 

en une seule journée il dévora à Olympie un 

taureau de quatre ans. D'autres athlètes ne le 

cédaient en rien à Milon, sous le rapport de la 

voracité. L'un d'entre eux, Titorraos, berger d'É-

tolie, surpassa Milon lui-même en force et en 

voracité. Son appétit était si véhément, qu'ayant 

lutté un jour sous ce rapport avec Milon, il man

gea un bœuf tout entier; tout en marchant il 

portait sur ses épaules des pierres énormes que 

Milon pouvait à peine mouvoir, enfin il pouvait 

arrêter en le prenant par le pied, le plus grand 

bœuf d'un troupeau. Ce Milon de Crotone dont la 

force faisait l 'admiration de tous les Grecs eut 

une fin des plus malheureuses. Il trouva dans les-

environs de Crotone un vieux tronc d'arbre qu'on 

avait commencé à fendre, et dans lequel les coins 

étaient restés ; Milon mit hardiment les mains 

dans la fente pour l 'achever : les coins tombèrent 

par l 'effort qu'il fît, et se trouvant ainsi pris dans-

le bois, il fut la proie des loups. 

Le concours du pugilat, qui suivait immédiate

ment celui de la lutte, comportait beaucoup moins-

d'art que le précédent et était considéré comme 

le moins noble des divers jeux d'Olympie. Les 

athlètes avaient à ce concours le poing garni de 

lanières de cuir et portaient de terribles coups à 

leurs adversaires, surtout dans la région de la 

poitrine, des épaules et de la tête. Ces coups de

venaient plus terribles encore lorsqu'on faisait 

usage de nœuds et de bossettes de cuir durci ou 

de clous et de boules métalliques. On conçoit ai

sément que, dans de telles conditions, fort rares 

fussent les cas où le combat se terminait par l 'é-

puisement d'un des adversaires lassé par les 

mouvements de défense, ou s'avouant vaincu. 

Les concours sans blessures de part ou d'autre 

étaient exceptionnels. Le plus souvent il y ave:'·" 

des mâchoires brisées, des oreilles fracturées, 

des visages défigurés, des doigts cassés ; parfois 
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Εύρυδάμαντος τοΟ Κυρηναίου, νικήσαντος πυγμήν, 

διηγουντο οί αρχαίοι, δτί, έκκρουσθεις ύπδ τοΟ αντα

γωνιστού τους οδόντας, κατέπιεν αύτους, δ'πως μή 

ένθαρρυνθή δ αντίπαλος έννοών το πάθημα. Ό Σικυώ-

νιος Σώστρατος συλλαμβάνων τα άκρα τών χειρών 

τοΟ ανταγωνιζομένου έθραυεν αυτά, ουδ' άφινε τδν 

άντίπαλον πριν ή ούτος δμολογήση τήν ήτταν" διδ και 

ειχεν έπονομασθή άκροχεροίτης. Τά δε παθήματα τών 

ώτων ήσαν τοιαΟτα, ώςτε δεν ήτο σπάνιον τδ έπίθετον 

ώτοκάταζ^ περί άθλητών, ών ειχον κατεαγή τά ώτα. 

Και κατά τάς άνασκαφάς δέ τής Όλυ μπίας άνευρέθησαν 

κεφαλαι αγαλμάτων 'Ολυμπιονικών εχουσαι αληθώς τά 

ώτα κεκολοβωμένα. Τέλος δ' εικόνα πλήρη τής παρα

μορφώσεως ήν ύφίστατο ύπδ του αγώνος τής πυγμής δ 

αθλητής παρέχει ήμϊν σκωπτικδν άρχαϊον έπίγραμμα 

περί τοΟ πύκτου Στρατοφώντος. Και μετά εί'κοσιν έτη 

έπανελθόντα εις τδν πατρωον οίκον τδν 'Οδυσσέα, λέγει 

•δ ποιητής του έπιγράμματος, άνεγνώρισεν έκ τής μορ

φής ιδώ ν δ.κύων αύτοΟ Άργος. Άλλα συ_, Στρατοφών, 

πυκτεύσας έπι τέσσαρας ώρας δεν έγεινες αγνώριστος 

μόνον εις τους κύνας, άλλα και είς τήν πόλιν δ'λην. 

Άν δέ θελήσης νά ί'δης είς κάτοπτρον τδ πρόσωπόν 

σου, σύ αύτδς θά εί'πης ομο'σας «Δεν είμαι δ Στρατο

φών.» Και άλλα δ' έπιγράμματα έπέσκωπτον τά παθή

ματα τών πυκτών. ΓΙερι τοΟ πύκτου Ολυμπικου ελε-

γεν άστείως ποιητής τις, δ'τι είχε ρίνα, γένειον, δφρυν, 

ώτα και βλέφαρα, άλλ' έγγραφεις είς τους πύκτας απώ

λεσε τα πάντα, ώςτε καΐ άπέβαλε τήν πατρικήν περι-

•ουσιαν, διότι δ αδελφός του, παρουσιάσας είς το δικα-

στήριον εικόνα παριστάνουσαν αύτδν οίος ήτο πρδ τοΟ 

αγώνος, κατώοθωσε νάποκληρώση αύτδν ώς άλλό-

τριον, άτε ούδεμίαν έχοντα ομοιότητα προς τήν προτέ-

ραν μορφήν. 

Άλλα και περαιτέρω τοιούτων παραμορφώσεων, 

μεταβαλλουσών ένίοτε είς κόσκινον τδ πρόσωπον τών 

πυκτών κατά τήν εκφρασιν αρχαίου έπιγραμματοποιου, 

προέβαινεν δ κίνδυνος. Δέν ήργει δήλα δή νά έπέλθη 

ένίοτε και θάνατος. Ούτως δ 'Ολυμπιονίκης Άρραχίων, 

αγωνιζόμενος έν 'Ολυμπία χάριν νέου κοτίνου, ειχεν 

έπι τοσούτον στενογωρηθή ύπδ του ανταγωνιζομένου, 

ό'ςτις δια μέν τών ποδών εί/ε περιζώσει τδ σώμά του, 

διά δέ τών χειρών έπίεζε τδν τράχηλον αύτοΟ, ώςτε δ 

Άρραχίων, ύπδ τής αμύνης άναγκαζόμενος, συνέτρι-

ψεν ένα τών δακτύλων τοΟ ποδός του ανταγωνιστού. 

Και δ μέν αντίπαλος, ύπδ του μεγέθους τής άλγηδόνος 

'στενοχωρηθείς, έξέτεινε τήν χείρα και ένευσεν ού'τω 

δηλών εαυτόν ήττηθέντα, άλλα την αύτην ώραν εξε-

πνεεν δ Άρραχίων, άποπνιχθεις έν τψ μεταξύ ύπο του 

même, dans son élan irrésistible, l 'athlète por

tait â son rival le coup mortel. 

L'histoire nous a conservé de nombreux ex

emples de semblables cruautés au concours 

du pugilat. Eurydamas de Cyrène, sentant sa 

mâchoire brisée, avale ses dents et reste si 

calme que son antagoniste renonce à la lutte. 

Sostrate de Sicyone saisissant son adversaire par 

les extrémités des mains, les brisait et ne lâchait 

prise qu'après que son rival eut avoué sa défaite, 

c'est pourquoi il fut surnommé Vacrochersite. 

Les fractures d'oreilles étaient surtout très fré

quentes. On avait un mot spécial pour désigner 

les athlètes mutilés de la sorte. Dans les fouilles 

d'Olympie on a même trouvé des têtes de statues 

dont les sculpteurs avaient à dessein représenté 

les oreilles dans un état mutilé. Une ancienne 

épigramme relative â l 'athlète Stratophon nous 

apprend jusqu'à quel point était parfois défiguré 

le concurrent au combat du pugilat. «Au foyer 

paternel, après vingt ans d'absence, dit le poète, 

Ulysse fut reconnu par Argus, son chien fidèle ; 

mais quant à toi, Stratophon, après quatre heu

res de pugilat, tu es devenu méconnaissable, non 

seulement aux chiens, mais à toute la ville, et, si 

tu te regardes dans un miroir, tu jureras toi-

même que tu n'es pas Stratophon». D'autres 

épigrammes font également allusion aux acci

dents qui étaient le partage des concurrents au 

pugilat. Un poète, parlant de l 'athlète Olympicos, 

disait plaisamment que celui-ci possédait autre

fois un nez, une barbe, des sourcils, des oreilles 

et des paupières, mais que depuis son inscription 

au pugilat il avait tout perdu, y compris son pa

trimoine, car son frère ayant présenté au tribu

nal le portrait de l 'athlète fait avant que ce der

nier eût pris part au pugilat, il avait réussi à le 

faire déshérité en prétextant sa non identité. 

Mais les coups que portait chacun des athlè

tes ne se bornaient pas à transformer en pas

soire, selon l 'expension ironique d'un poète, le 

visage de leur antagoniste, le danger pouvait 

aller au delà : c'est-à-dire jusqu'à la mort. C'est 

ainsi que l'olympionike Arrhachion, concurrent à 

Olympie pour l 'obtention d'une nouvelle cou

ronne, avait été serré de si près par son adver

saire, qui l 'étreignait des pieds et l 'étranglait 

des mains, que, pour se défendre, il lui brisa un 
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παρά τοΟ αντιπάλου τραχηλ[σ(ΛθΟ. Ούχ ήττον δ στέ

φανος απενεμήθη εις του Άρραχίωνος τον νεκρόν. Κατ' 

άνάλογον δέ τρόπον έδόθη άλλοτε ή νίκη έν τοις Νε-

μείοις εις τον νεκρον τοΟ Έπιδαανίου Κρεύγα. Δεινός 

ειχεν ύπάρξει δ άγων αύτου μετά του Συρακουσίου 

Δαμαξενου, καΐ έν τούτοις έπλησίαζεν άνευ άποτελέ-

σματος ή έσπέρα. Συνεφώνησαν λοιπον νά καταφέργ) 

έκατερος αύτών κατά βούλησιν μιαν πληγήν εις τον 

άνταγωνιστήν προς κρίσιν τοΟ άγώνος. Και δ μεν 

Κρευγας έτραυμάτισε τον Συρακούσιον κατά την κε

φαλήν, δ δέ Δαμόςενος άπήτησε παρά τοΟ άντιπάλου 

νανασηκωση την χείρα, έπειτα δ' έκτύπησεν αύτον 

μετα τοιαύτης δυνάμεως δι' όρθιων των δακτύλων ύπο 

την πλευράν, ώςτε υπό της άκμης των όνυχων και της 

βιας τοΟ πλήγματος ή χειρ του είςήλασεν εις τά έντος 

τοΟ σώματος, και, έπιλαβόμενος των σπλάγχνων, έζέ-

βαλεν αυτα ελκών εκτός. Και έζεπνευσε μέν πάραυτα 

δ Κρεύγας, άλλ' οί άγωνοθέται των Νεμ είων Άργεϊοι 

έδωκαν τον στεφανον εις τον νεκρον, θεωρήσαντες τον 

φονέα παραβάτην της συμφωνίας, άτε κατενεγκόντα 

πολλάς πληγάς άντι μιας. 

Αλλα της τε πυγμής και της πάλης αί τραχυτεραι 

έκφανσεις παρουσιάζοντα εν τω παγκρατίω, δ'περ ήτο 

μεν δ συνδυασμός των δύο έκείνων άγωνισμάτων, έπη-

κολουθει οέ μετά τήν πυγμήν ώς τελευταιον θέαμα της 

τρίτης των Ολυμπίων ήμερας. Ιο άγώνισμα δέ τούτο 

έθεωρεϊτο ώς το άκρον άωτον της άθλητικής, άτε συν-

ενόνον τήν τε ρώμην και τήν τέχνην. Οι παγκρατια-

σται δέν εϊχον τον καρπον της χειρός περιδεδεμένον δι' 

ιμάντων ώς οί πύκται διά νά έχωσιν δ'λως ελευθέρας 

τάς χείρας, κατέφερον δέ συνήθως τάς πληγάς δΓ όρ

θιων των δακτύλων και όχι διά της πυγμής. Και δ'μως 

τά θλιβερώτατα άποτελέσματα της πυγμαχίας, οία 

τάνωτέρω άπαριθμηθέντα, παρουσιάζοντο κυρίως έν 

τφ παγκρατίω -  και ή πάλη δ' έν τω συνθέτω τούτω 

άγωνίσματι δέν περιωρίζετο εις τον τριαγμον, άλλ' 

έξηκολούθει και μετά τήν τριπλήν κατάρριψιν εις έδα

φος τοΟ άντιπάλου διά της λεγομένης κυλίσεως. Ούτως 

οί παγκρατιασται έπάλαιον και έπύκτευον και κατά 

γης μέχρι της ώρας καθ' ην δ έτερος των αντιπάλων, 

κεκμηκώς ύπο τοΟ άγώνος, έξηντλημένος, ήκρωτηρια-

σμένος, αίμάσσων ώμολόγει τήν ιδίαν ήτταν διά κινή

σεως της χειρός. 

Περ ιωνυμότατοι δέ των παγκρατιαστών άπέβησαν 

ουο, δ Θεσσαλός Πουλυδάμας και δ Θάσιος Θεαγένης. 

Και δ μέν Πουλυδάμας έλέγετο μέν φονεύσας άνευ 

δ'πλου λέοντα έν τω Όλύμπω λεοντοτροφοΰντι άλλοτε, 

έκρατησε οε ποτε συλλαβών ταΟρον μέγιστον και άγρι-

doigt de pied, ce qui causa à son antagoniste 

une si vive douleur que celui-ci tendit la main 

pour se déclarer vaincu ; mais en même temps r  

Arrhachion expirait à la suite de la strangulation 

que lui avait fait subir son adversaire. La cou

ronne n'en fut pas moins décernée au cadavre 

d'Arrhachion. En semblable occurrence, les ar

bitres des Jeux Néméens avaient donné le prix 

au cadavre de Creugas d'Épidaure. La lutte-

entre lui et Damoxène de Syracuse avait été des 

plus acharnées, et pourtant, à l 'approche du soir, 

la victoire était encore indécise. On résolut donc, 

pour hâter le résultat, que chacun des deux 

adversaires pourrait porter à son choix un coup 

quelconque à son rival. Creugas blessa alors le 

Syracusain à la tête, mais Damoxène, ayant de

mandé à son antagoniste de lever le bras, lui en

fonça de ce côté les cinq doigts dans le flanc 

avec une telle violence que la main entière pé

nétra à l 'intérieur du corps, dont il arracha les 

entrailles, Creugas expira aussitôt, mais les ar

bitres Argiens de Némée décidèrent que la cou

ronne revenait à Creugas, considérant que le 

meurtrier n'avait pas respecté la convention puis

qu'il avait répondu à un coup par plusieurs. 

Un concours plus rude encore et plus violent 

que celui de la lutte et du pugilat était le pan

crace, dans lequel se combinaient les deux exer

cices précédents ; il faisait suite au pugilat et 

terminait les jeux du troisième jour des fêtes 

d'Olympie. Ce concours était considéré comme le 

nec plus ultra de l 'athlétique, l 'art y étant uni à 

la force. Dans le pancrace les champions n'a

vaient point la paume de la main garnie de la

nières de cuir comme dans le pugilat, ils avaient 

au contraire toute la main libre et portaient le 

coup, non avec le poing, mais avec les doigs 

tendus. Ces coups n'en avaient pas moins des 

conséquences plus fâcheuses encore que celles 

du simple pugilat. La lutte dans ce genre de 

combat ne s'arrêtait pas au triagmos, mais elle-

se poursuivait jusqu'à ce que l 'un des deux anta

gonistes, gisant, épuisé, mutilé, couvert de sang, 

se déclarât vaincu, en faisant le geste convenu. 

Les deux athlètes qui acquirent le plus de cé

lébrité dans le pancrace furent le Thessalien 

Poulydamas et Théagène de Thasos. On racontait 

que Poulydamas, sans aucune arme, ayant ren-

ώτατον έξ άγέλης άπο του έτερου τών ποδών μετά τοι

αύτης δυνάμεως, ώςτε μόλις ήδυνήθη νά διαφύγη το 

πελώριον ζφον, άφέν εις τάς χείρας του Πουλυδάμαν-

τος τάς χηλάς. "Αλλοτε δέ πάλιν έπέσχε διά της χει

ρός άρμα τρέχον άπο ρυτήρος, κρατήσας αύτο έκ τών 

όπισθεν. Κληθείς δ' εις τήν Πε(?τίαν ύπο του μεγάλου 

βασιλέως, έφόνευσε τρεις τών καλουμένων άθανατων 

μονομαχήσαντας μετ' αύτου αθρόους. Άλλά σκληρον 

ύπήρξε και τούτου το τέλος ώς το τοΟ Μίλωνος. Ανα-

παυομένου ποτέ τοΟ Πουλυόάμαντος έν ώρα θέρους 

μετ' άλλων συμποτών έν σπηλαίφ, ήρχισε καταπί

πτουσα ή κορυφή του σπηλαίου. Και οί μέν σύντροφοι 

τοΟ ήρωος έσώθησαν τραπέντες εις φυγην, αλλ αυτός 

δ Πουλυδάμας βρενθυόμενος έπι τη ρώμη προετίμησε 

νά μείνη, και ήθέλησεν, άνασηκώσας τάς χείρας, νά 

συγκρατήση τήν πτώσιν τών πετρών. Αλλ ο αντίπα

λος ήτο ταύτην τήν φοράν ανώτερος του παγκρατια-

στοΟ, και δ Πουλυδάμας ήττήθη θανών άδόξως. 

Ό δέ Θεαγένης έπέδειξε τήν ρώμην αύτοΟ πρώτον 

έννεαέτης ών, κομίσας έπι του έτερου τών ωρ,ων εις 

contré un lion dans les environs de 

l'Olympie, montagne fréquentée alors 

par de tels animaux, l 'avait tué de ses 

propres mains. Une autre fois, entrant 

dans un troupeau de bœufs, il avait 

saisi le taureau le plus grand et le plus 

farouche par l 'un des pieds de derrière, 

et, il ne l 'avait pas lâché, quelques 

sauts et quelques efforts qu'il fit, de 

sorte que le taureau n'était enfin par

venu à se dégager qu'en employant tou

tes ses forces, et en laissant la corne 

de son pied dans la main de Poulyda

mas. Il avait aussi arrêté un char, mal

gré tous les efforts du conducteur pour 

pousser ses chevaux en avant, et n'a

vait eu besoin que de saisir d'une main 

le derrière du char. Appelé en Asie par 

le grand Roi et ayant été défié par trois 

de ces Perses qu'on nommait les im

mortels, il les avait tués tous trois, 

quoiqu'ils l 'eussent attaqué ensemble. 

Mais sa fin fut aussi malheureuse que 

l'avait été celle de Milon. Étant entré 

au moment de la grande chaleur avec 

quelques-uns de ces compagnons de 

table dans une caverne, le malheur 

voulut que la voûte s'entr'ouvrit :  il était 

évident qu'elle ne tarderait point à tomber ; dès 

qu'on s'aperçut du danger dont on était menacé, 

tous prirent la fuite, hors Poulydamas qui voulut 

rester ; il étendit les mains comme pour soutenir 

la caverne, persuadé que le poids de la montagne 

ne serait pas au-dessus de ses forces ; et ce fut 

là qu'il trouva sans gloire la fin de ses jours. 

Théagène fit preuve de sa force dès l 'âge de 

neuf ans en transportant sur ses épaules de 1 a-

gora de Thasos au domicile paternel une statue 

de bronze qui lui avait fort plu, et qu il fut en

suite obligé de reporter de la même manière, 

pour éviter la juste punition de son larcin. Après 

avoir grandi, Théagène devint un des athlètes les 

plus renommés dans le pancrace^ le pugilat et la 

course, il oblint mille six cents couronnes, et ses 

concitoyens lui rendirent après sa mort les hon

neurs que l'on décernait aux héros. 

Nous voici arrivés au quatrième jour des jeux : 

transportons-nous à l'hippodrome. C'est en vain 
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τον ίδιον οίκον άπο της άγορας της Θάσου άγαλμα 

χαλκοΟν, άρέσαν εις αύτον, δπερ ήναγκάσθη επειτα 

και πάλιν κατά τον αύτον τρόπον νά κομίση εις τήν 

οΐκείαν θέσιν, δπως απαλλαγή δικαίας τιμωρίας. Αυ

ξηθείς δ' δ θεογένης απέβη των δοκιμωτάτων άθλητών 

εν τε τω παγ/.ρατίω, τη πυγμή και τω δρόμω, συγκο-

μίσας γιλίους τετρακοσίους στεφάνους και μετά θάνα

τον τυχών τιμών ήρωος παρά των Θασίων. 

Ή τετάρτη ημέρα των αγώνων άγει ήμας εις τον 

ίππόδρομον της 'Ολυμπίας. Άλλ' εις μάτην θάναζη-

τήσωμεν τά ιχνη τοΟ θεάτρου τούτου των ιππικών 

αγώνων, παρασυρθέντος ύπο πλημμύρας τοΟ ΆλφειοΟ. 

Ή δε καταστροφή αύτη δεν έπιτρέπει είς ήμας τήν 

άσφαλή και άνευ άμφισβητήσεων άναδημιούργησιν του 

ιπποδρόμου, οίον περιγράφει ό τήν Όλυμπίαν περι τά 

τέλη τοΟ δευτέρου μετά Χριστον αιώνος έπισκεφθεις 

Παυσανίας. 

Ήσαν δ' οϊ ιππικοί άγώνες οί εύγενέστατοι και μεγα

λοπρεπέστατοι τών εν 'Ολυμπία; τελουμένων, πρόςθες 

δέ και οί άριστοκρατικώτατοι διά τον προςυπονοούμενον 

πλοΟτον τών ίπποτρόφων. Τά εργα της αρχαίας τέχνης 

παρέχουσιν είς ημάς τήν εύκαιρίαν νά θαυμάσωμεν 

τδ θυμοειδές κάλλος τών έν Ελλάδι και ταις έλλη-

νικαις άποικίαις τρεφομένων εύγενών ίππων, ών έγί-

νετο χρήσις ού μόνον έν πολέμω, άλλά και έν ταϊς 

δημοσίαις πομπαϊς και τοις άγώσι. Κρίνοντες δ' έκ τών 

ώραίων έκείνων παραστάσεων και τών περιγραφών ιπ

πικών αγώνων, ας παρέχει ήμϊν ό "Ομηρος και δ Σο

φοκλής, δυνάμεθα νά φαντασθώμεν τήν μεγαλοπρέ-

πειαν και το ένδιαφέρον τών ολυμπιακών ιπποδρομιών. 

Ίδου έν μακρα σειρά παρατάσσονται κατά τήν ύπο 

τοΟ κλήρου δρισθεϊσαν τάξιν τά τέθριππα, ών δ δρό

μος ύπήρξεν έπι μακράς δεκαετηρίδας άπο του 680 

π. Χ., οτε το πρώτον ειςηγθη, νικήσαντος τοΟ Θηβαίου 

Παγώνδα, μέχρι τοΟ 408 π. Χ., ή μόνη ολυμπιακή 

άρματηλασία. Ήσαν δέ τα άρματα χθαμαλά μετά 

τροχών έπ' ίσης χθαμαλών και όπισθεν άνοικτά, έχοντα 

άπαντας τους ίππους έν μια και μόνη σειρά, τους μεν 

δύο εζευγμένους, τους δ' εκατέρωθεν αυτών τρέχοντας 

άπο ρυτήρων, προςδεδεμένων εις το έμπρόσθιον μέρος 

του τεθρίππου. Ό δέ ήνιοχών έκράτει τους χαλινούς 

δι'  αμφοτέρων τών χειρών, έν δέ τή ετέρα αύτών και 

μάστιγα. Επειδή δέ δ δρόμος τών ίππων δεν έπανε-

λαμβάνετο μεταξά τών νικητών ώς δ τών σταδιοδρό-

μων, άπαντα τά τέθριππα ετρεχον δμου. Ήσαν δέ δχι 

ολίγα. Ο ύπο του Πινδάρου έξυμνούμενος Πυθιονίκης 

Άρκεσίλας δ Κυρηναϊος ήγωνίσθη προς τεσσαράκοντα 

άλλους άρματηλάτας, ει και τά Πύθια δεν είχον τήν 

que nous y chercherons aujourd'hui des traces 

de l'enceinte destinée aux concours hippiques ; 

tout à été emporté par les débordements de ΓΑ1-

phée, et cette catastrophe ne nous permet pas de 

restaurer par la pensée, d'une manière sûre et 

précise, l 'hippodrome tel qu'il nous est décrit par 

Pausanias, vers la fin du second siècle ap. J. —G. 

Les plus célèbres, les plus imposants et en 

même temps les plus aristocratiques des jeux 

qu'on célébrait à Olympie étaient les concours 

hippiques. L'art antique nous a laissé des œu

vres qui nous permettent d'admirer encore la 

beauté des chevaux de race élevés en Grèce ou 

dans les colonies helléniques, et que l'on em

ployait, non seulement à la guerre, mais aussi 

dans les solennités publiques ainsi que dans les 

Jeux. A en juger par ces œuvres d'art admirables 

et les splendides descriptions que nous en ont 

laissés Homère et Sophocle, ces concours de 

l 'hippodrome devaient offrir le plus majestueux 

des spectacles. 

Les quadriges viennent de se placer sur une 

longue ligne, selon l 'ordre assigné à chacun d'eux 

par le sort. Ges quadriges, ou chars à quatre 

chevaux, furent seuls employés aux courses d'O-

lympie, de 680 av. J.—G., année ou ce genre de 

jeux fut introduit et où Pagondas de Thèbes y 

remporta la victoire, jusqu'en l 'année 408 av. 

J. — G. Ges chars, peu élevés, reposaient sur des 

roues basses et étaient ouverts à l 'arriére; qua

tre chevaux y étaient allignés de front, les deux 

du centre étaient seuls attelés, tandis que ceux 

des extrémités, liés par une simple courroie à 

l 'avant du char couraient ainsi à bride abattue. 

Le conducteur, tout en gardant le fouet, tenait 

les rênes des deux mains. A l'inverse du dromos, 

les concurrents, quoique fort nombreux, par

taient tous ensemble. Le pythionike Arcésilas, 

chanté par Pindare, lutta contre quarante con

currents ; et l 'on sait que les Jeux Pythiques 

étaient loin d'avoir l 'importance de ceux d'Olym-

pie ; Alcibiade envoya à lui seul sept quadriges 

aux Jeux Olympiques. La place était d'ailleurs 

suffisante pour l 'évolution des chars, car, non 

seulement l 'hippodrome avait une largeur de 

plus de cent mètres, mais encore la barrière 

avait été disposée de telle manière que tous les 

chars pussent s'aligner et s'élancer ensemble au 
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δόξαν τών 'Ολυμπίων. Μόνος δ 'Αλκιβιάδης εστειλέ signal donné. La lutte s'anime, les chevaux vo-

ποτε  έπτά άρματα είς τον ολυμπιακον αγώνα. Ιπήρχε lent haletants, les conducteurs redoublent d at-

δέ χ ώ ρ ο ς  ίκανος προς παράταξιν τών άρμάτων ού μόνον tention surtout à 1 approche des deux bornes, 

διότι δ ολυμπιακος ιππόδρομος είχε πλάτος μέτρων dont 1 une est placée au milieu et 1 autre à 1 ex-

ύπέρ τά έκατον, άλλά καΐ φροντις είχε ληφθή, ώςτ* trémité del'hippodrom# ils auront.9, passer douze 

διά καταλλήλου διαρρυθμίσεως της άφέσεως νά χω- βΦ Rêvant chacune d elles ; car la couronne 

ρώσι uàv πάντα τά άρματα, έκκινούντα μετ' άλληλα était donnée au char qui arrivait le premier au 

διδομένου του σημείου', μηδεις δέ νάδικήται ύπδ τών terme après avoir fait six fois le tour de 

πρδ αύτου έξορμησάντων. θερμός είνε  δ άγών ol ίπποι l 'hippodrome. Dans cette course, qui était un 

πετώσιν ασθμαίνοντες" οί ηνίοχοι έχουσιν έντεταμένην exercice de vitesse et non de résistance, les che-

δλην αύτών τήν προςοχήν, ιδίως περι τάς δύο νύσσας, vaux avaient donc à parcourir une distance de 

τήν περι το αέσον του ιπποδρόμου καΐ τήν περί το τέρ- quatre mille six cents mètres, puisque la Ion-

μα, ών έκατέραν δωδεκάκις πρέπει νά παρακάμψωσιν, gueur probable de l'hippodrome était double de 

έπειδή τον στέφανον ελάμβανε το τέθριππον τδ πρώτον celle du stade. Mais, comme on le conçoit tous 

φθάσαν είς τον προς δ ν δρον μετά έξαπλοΟν γϋρον %ο0 ces chars n arrivaient point au terme, quelques-

δλου ιπποδρόμου. Ούτως οί ίπποι είχον έν τφ δρόμω uns s'entre-choquant n'étaient plus en mesure de 

έκείνω, δ'ςτις ήτο άμιλλα ταχύτητος και δχι αντοχής, continuer leur course, plusieurs chevaux ne pou-

νά διατρέξωσι διάστημα περίπου τεσσάρων χιλιάδων valent se mesurer longtemps avec les coursiers 

και εξακοσίων μέτρων, έπειδή τδ πιθανόν μήκος τοΟ des tyrans de Sicyone, Myron et Glisthène, des 

ιπποδρόμου ήτο ίσον προς δύο ολυμπιακά στάδια, tyrans de Syracuse, Gélon et Iliéron, d Arché-

Άλλ' ώς είκος δεν εφθανον πάντες είς τδ τέρμα. Πολλά laiis ou de Philippe, rois de Macédoine, ni à ceux 

τέθριππα άνετρέποντο, άλλα συνεκρούοντο και ήδυνά- des eupatrides d Athènes, Alcméon, Mégaclès, 

τουν έκ της βλάβης νά έξακολουθήσωσι τον άγώνα, Gimon, Alcibiade, ni enfin aux riches proprié-

άλλων οί ίπποι δέν ήδύναντο νάντιμετρηθώσι προς τους taires des haras de Sparte, d'Élis, de Gyrène 

κήλωνας τών βασιλικών ίπποστασίων Μύρωνος και et de Sicile. 

Κλεισθένους τών τυράννων της Σικυώνος, τοΟ Γέλω- Les quadriges traînés par des poulains avaient 

νος ή τού Ιέρωνος τών τυράννων τών Συρακουσών, à parcourir une moindre distance et ne faisaient 

τοΟ 'Αρχελάου ή του Φιλίππου τών βασιλέων της que quatre fois le tour de l'hippodrome. Ge genre 

Μακεδονίας ή τών μεγάλων εύπατριδών τών 'Αθηνών, de concours fut introduit en 384 av. J. -  G. ; peu 

τού Άλκααίωνος, του Μεγακλέους, του Κίμωνος, τού auparavant, en l 'année 408 av. J.-G., on avait 

Άλκιβιάδου ή τών ονομαστών ίπποτρόφων της Σπάρ- déjà introduit la course des chars à deux che-

της και της Ήλιδος, της Κυρήνης και της Σικελίας, vaux. En 268 av. J.-G., on y ajouta le concours 

Μικρότεοον δ' ή έν τώ δρόμω τοΟ τεθρίππου ίππων de chars à deux poulains. L'annee meme de 1 in-

τελείων ήτο τδ διάστημα τδ δια.ρεχόμενον ύπδ τεθρίπ- troduction de ce dernier jeu, la victoire fut rem-

που πώλων, οίτινες διέτρεχον τον ίππόδρομον μόνον portée par les poulains d'une Macédonienne qui 

τετράκις. Είςήνθη δέ τούτο τδ άγώνισμα τω 384 nous est déjà connue, de la célèbre Beleshche. 

π Χ., άΦ '  οδ ήδη πρότερον τφ 408 π. Χ. είχεν είςα- H y eut aussi, de 500 à 444 av. J. -  G., des con-

7θή τδ πρώτον ή συνωρις, ήτοι άγών δίφρου συρομέ- cours de chars attelés de deux mulets, mais ces 

νου ύπδ δύο ίππων τελείων. Και συνωρίδες δέ πώλων concours ne durèrent que pendant ce court inte-

ήογισαν άγωνιζόαεναι άπδ του 268 π. Χ., οί δέ νική- valle de temps. En 67 ap. J.-G., Néron conduisit 

σαντες πώλοι της ποώτης τοιαύτης συνωρίδος ανήκον en personne un char traîné par dix poulains, mais 

είς τήν ήδη γνωστήν ήμϊν Βελεστίχην τήν έκ Μακε- ce fut la première et la dermere fois qu Olympie 

δονίας Και άγών δέ απήνης ήτοι δίφρου δύο ήμιόνων vit un tel spectacle. ^ 

έτιλεΤτο έν 'Ολυμπία, άλλά μόνον επί βραχύν χρόνον Outre les diverses courses de, chars, on faisait 

μεταξύ τών έτών SOO και 444 π. Χ. "Απαξ δέ τέλος aussi à Olympie des courses de chevaux montes, 

παοέστη δ Νέρων τώ 67 μ. Χ. ήνιοχών δεκάπωλον Ge genre de concours fut introduit en l 'année 

άομα, θέααα πρωτοφανές έν τοις δλυμπιακοϊς άγώσι. 648 av. J.-G.; près de quatre cents ans plus 

'  Πλήν δέ τών διαφόρων διφρηλασιών έτελούντο έν tard, en 268 av. J.-G., on y ajouta le con-

/ 
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Ολυμπία και αγώνες ίππων άζεύκτων άναβαινομένων. 

Και δη τω μεν 648 π. Χ. είςήχθη δ κέλης, ήτοι ίπ

πος τελειος, έψ οδ έφερετο αναβάτης αγωνιζόμενος 

περι τοΟ άθλου. Ico δέ 268 π. Χ. παρουσιάσθησαν το 

πρώτον και πώλοι αναβαινομενοι. Επι βρα^υν δε /ρό-

νον έτελεσθη και το αγώνισμα κάλπης, ήτοι φορβάδος 

τρεχούσης. Κατα δε τον δρόμον της κάλπης ύπήρχε 

το εθος, δπως οί άναβάται, πλησιάζοντες προς το 

τέρμα, αποπηδώσι τών ίππων και τρέχωσι μετ' αυ

τών, κρατούντες άπο τών χαλινών. 

Ανήκε δέ δ στέφανος της νίκης έν τοϊς ίππικοϊς 

άγώσιν οχι εις τον ήνίοχον ή τον άναβάτην, άλλ' εις 

αυτόν τον ίππον, ητοι τον κυριον αυτοΟ. Διά ταΰτα 

βλεπομεν στερανουμενας δια τοΟ ολυμπιακού κοτίνου 

κατα τα ήδη ειρημένα και γυναίκας πεμψάσας ίππους 

εϊς τα Ολύμπια, ώς την άδελφήν τοΟ 'Αγησιλάου Κυ-

νισκαν και την Βελεστιχην. Διά τον αύτον δέ λόγον 

βλέπομεν στεφανούμενον τον Κορίνθιον Φειδώλαν, καί

τοι ο αναβατής της ίππου αυτοΟ Αυ'ρας ετυχε νά πέση 

άπ' αύτής αρχομένου τοΟ αγώνος. 'Αλλ' ή Αύ'ρα ήτο 

ούτως ήσκημένη, ώςτε, και άποβαλοΟσα τον άναβά-

την, έξηκολουθησε τον αγώνα έν πλήρει τάξει, και 

περι το τέλος, επιταχυνασα τον δρομον, έ'στη προ τών 

Ελλανοδικών έν πλήρει συναισθήσει της νίκης. 

Αντηχεί δε ακόμη δ ίπποδρομος έκ τών έπευφημιών 

και ανακραυγών έπι τη χαρμοσύνω θέα τών ποικίλων 

έν αυτώ αγωνων, δτε μετα μεσημβρίαν της αύτής τέ

ταρτης ήμερας νέον αγώνισμα έκάλει τους θεατάς και 

πάλιν εις το Σταδιον. Ανυπόμονοι δ' εσπευδον πάντες, 

οπως παραστώσιν εις το τΐενζαθ,Ιον, δι οδ άπεπερα-

τοΟντο οί ολυμπιακοί αγώνες. Τδ αγώνισμα δέ τοΟτο, 

έν ω συνηνοΟτο ή έπίδειξις άπασών τών σωματικών 

δεξιοτήτων και έτρύφα δ οφθαλμος τοΟ θεατοΟ, βλέ

ποντος τον συνδυασμον τής ρώμης και της τέχνης, 

άπετελείτο, ώς δεικνύει και το ονομα αυτοΟ, έκ πέντε 

αθλημάτων. 'Ησαν δέ ταΟτα δ δρόμος, ή πάλη, το 

άλμα, ή δισκοβολία και ή άκόντισις. 

Τών αγωνισμάτων τούτων γνωρίζομεν ήδη τα δύο 

πρώτα, άτινα και ώς χωριστοί αγώνες ύφίσταντο. Τών 

δέ μόνον έν τω πεντάθλω, οχι δέ και καθ' έαυτά τε

λουμένων αθλημάτων ή μέν άκόντι&ις συνίστατο εις 

την έκτόξευσιν λεπτού, έλαφροΟ και κατά το άκρον εις 

μακραν και λεπτήν άκίδα άπολήγοντος ακοντίου, βαλ

λομένου πιθανώς έπι σκοπόν. 

ΑισκοβοΜα δέ ήτο ή εις μήκος έκτίναξις έν μέν τοις 

παλαιοτέροις χρόνοις λιθίνου ογκου, έν δέ τοις μετα

γενεστέρως φακοειδούς μεταλλίνου δίσκου, κεκοσμη-

μενου μεν ένίοτε δια γλυφών παριστανουσών άθλητάς, 

cours de poulains montés, et plus tard encore, 

les courses de juments, mais celles-ci furent de 

courte durée. Dans ce dernier genre de course, 

il était d'usage que le cavalier qui montait la 

jument sautât à bas vers la fin de la course, et 

qu'il courût avec elle en la tenant par la bride, 

jusqu'au bout de la carrière. 

Dans les concours hippiques, le prix n'était 

point décerné au cavalier ni au conducteur du 

char mais au coursier lui-même, c'est à-dire à 

son propriétaire. Voilà pourquoi nous avons vu 

des femmes, telles que Cyniska, sœur d'Agésilas, 

et Bélestiché obtenir de la sorte des couronnes 

d'olivier; c'est ce qui nous explique aussi com

ment Pheidolas de Corinthe, malgré la chute 

du conducteur de sa jument, nommée Aura put 

être proclamé vainqueur. Le jockey s'étant laissé 

tombé dès le commencement de la course, la 

jument n'en continua pas moins à courir, elle 

tourna suivant les règles autour de la borne, 

accéléra encore plus sa marche en approchant 

du terme, arriva la première vers les Hellano-

dices, et s'y arrêta comme sachant qu'elle avait 

remporté le prix, qui lui fut en effet décerné. 

Dans l 'après-midi du quatrième jour, dès que 

les courses étaient terminées, les spectateurs se 

hâtaient d'abandonner l 'hippodrome retentissant 

encore des cris et des acclamations de la foule, 

pour regagner le stade et y assister au pentathle, 

qui était le dernier concours des Jeux Olympi

ques. Ce concours, le plus compliqué de tous, et 

dans lequel l 'union de la force et de l 'art athlé

tique égayait le regard, comprenait, comme l'in

dique son nom, ckiq épreuves distinctes ; la 

course simple, la lutte, le saut, le disque et le 

javelot; nous en connaissons déjà les deux pre

mières. Le jeu du javelot consistait à lancer un 

trait mince et léger, terminé par une pointe lon

gue. et très aiguë ; avec ce trait, on tirait pro

bablement à une cible. Dans l'épreuve du disque, 

on lançait à distance un palet, qui, dans les 

temps les plus reculés, consistait en une pierre ; 

à une époque plus récente, on fit usage d'un dis

que de métal, en forme de lentille, orné quelque

fois de figures d'athlètes, ayant habituellement 

la dimension d'une assiette ordinaire et le poids 

d'environ deux kilogrammes. Le discobole tenait 

d'abord, de la main gauche, le disque dans l 'at-
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έχοντος δε συνήθως μέγεθος περίπου κοινού τρυβλίου 

και βάρος ώςει μιας και ημισείας όκας. Ο δισκοβόλος 

το μέν πρώτον έκράτει έν στάσει αναπαύσεως τον δί-

σκον διά τής άριστερας" έλθούσης δέ τής ώρας τής 

βολής, μετήγεν αύτον έπι την δεξιάν, φερομένην όπισω, 

και εκαμπτε μέν ολίγον το δεξιον γόνυ^ έφερε δέ όπι

σθεν τον άριστερον πόδα, και, στρέψας ήρέματήν κεφα

λήν έπι δεξιά, δσον νά ί'δη άκρφ όφθαλμφ την ύπο-

κυρτουμένην δεξιάν πλευράν, ερριπτε τον δίσκον. Νι

κητής δ' άνεδεικνύετο δ έπι μήκιστον βαλών. Και ανα

φέρεται μέν μετ' έγκωμίων ή δισκοβολία τοΟ άθλητοΰ 

Φαύλου ρίψαντος τον δίσκον εις μήκος ένενήκοντα και 

πέντε ποδών' άλλ ύπάρχουσι τεκμήρια πείθοντα, δ'τι 

και εις μεγαλειτέραν άκόμη άπόστασιν ερριπτον οί αρ

χαίοι τον δίσκον. 

Τέλος δέ το άΛμα έθεωρεϊτο ώς τδ βαρύτατον τών 

αγωνισμάτων τοΟ πεντάθλου. Έκ δέ τών διαφόρων ει

δών τοΟ άλματος τών 

γνωστών είς τους αρ

χαίους πιθανώς έπε-

δεικνύετο έν 'Ολυμ

πία μόνον τδ πήδη

μα είς ύψος. Αντι 

δέ τοΟ κοντοΟ, οςτις 

χρησιμεύει σήμερον 

κατά τδ άνευ δρόμου άλμα άντι φοράς και δ'πως δώση 

έλαστικότητα εις τδ σώμα, μετεχειρίζοντο οί άρχαϊοι 

τους ά2τηρας, οίτινες ήσαν έκ λίθου και συνηθέστε-

ρον έκ μετάλλου, είχον δ' δπήν ή άνοιγμα πρδς ενθεσιν 

τών δακτύλων. Έπήδων δέ οί άθληται άπδ βατήρος 

είς μέρος του έδάφους έσκαμμένον και δι' άμμου έπε-

στρωμένον, εις Ô επρεπε νά στήσωσιν εαυτούς δρθίους 

άνευ ολισθήσεως ή ταλαντεύσεως. Και το μέν μέχρι 

τέλους τοΟ έσκαμμένου μέρους·διάστημα ήτο πεντή

κοντα ποδών, παν δ' ύπέρ τδ μέτρον έκεϊνο άλμα έθεω

ρεϊτο πέρα τοΰ συνήθους. Διδ προήλθεν έντευθεν ή 

παροιμία νπερ τα έσκαμμενα, δηλοΟσα την ύπέρβα-

σιν παντός προςήκοντος δρίου. Τοιούτος δ έκτακτος 

αληθώς έν τω άλματι αθλητής άνεδείχθη δ και ώς 

άριστος τών δισκοβόλων φημιζόμενος συμπολίτης τοΟ 

Μίλωνος Φάυλος, οςτις ουδέποτε μέν έστεφανώθη έν 

τη Ολυμπία, έξήγειρε δέ τον θαυμασμδν τών θεατών 

ώς Πυθιονίκης, πηδήσας πέντε πόδας πέραν τοΟ σκάμ

ματος. Και άληθώς τοιοΟτον άλμα δεκατεσσάρων σχε

δόν μέτρων εινέ τι άνήκουστον έν τή ίστορία τής νεω

τέρας άθλητικής, ήτις ώς άνώτατον έν τοις καθ ήμας 

χρόνοις άλμα είς μήκος άπλουν άνευ δρόμου άνα-

γράφει τδ του Αγγλου L·. Α. Johnson, αθλητού ές 

titude du repos ; au moment du jet, il le prenait 

de la main droite, qu'il rejetait en arrière, pliait 

un peu le genou droit, reculait le pied gauche, 

et tournant légèrement la tête, de manière à pou

voir jeter un regard oblique sur le flanc droit un 

peu courbé, il lançait le disque. Le prix était 

décerné à celui qui avait lancé son palet le plus 

loin. Les anciens citaient avec éloges un certain 

Phaylos, dont le disque avait atteint une distance 

de quatre-vingt quinze pieds ; mais, d'après des 

témoignages irrécusables, cette distance même 

fut quelquefois surpassée par d'autres athlètes. 

Le saut était considéré comme l'épreuve la plus 

rude du pentathle. Des diverses sortes de sauts 

connus aux anciens, le seul qu'on exécutât pro

bablement à Olympic était le saut en hauteur. 

Au lieu de la perche dont on se sert aujourd'hui 

pour le saut sans élan, les anciens faisaient 

usage d'haltères, qui étaient quelquefois en pierre 

et le plus souvent en métal Ces haltères étaient 

percés de trous, ou avaient une ouverture dans 

laquelle on introduisait les doigts. Les concur

rents s'élançaient du tremplin pour retomber sur 

la partie du sol qui avait été préalablement creu

sée et comblée ensuite de sable ; ils devaient re

tomber debout sur leurs pieds, sans chanceler 

de côté ou d'autre. La partie du sol creusée était 

de cinquante pieds ; sauter au delà était dépasser 

le terme. C'est ce qui arriva à un concitoyen de 

Milon, au célèbre discobole Phaylos, qui, malgré 

son mérite, ne fut jamais couronné à Olympic, 

mais qui excita aux Jeux Pythiques l 'admiration 

des spectateurs en dépassant de cinq pieds le 

terme. Nous comprenons facilement cette admi

ration, car un tel saut de près de quatorze mètres 

est un fait inouï dans les fastes de l 'athlétique 

moderne. E. A. Johnson, athlète de profession, 

ne put jamais exécuter sans prendre d'élan qu'un 

saut de près de trois mètres et demi. 

On ne saurait déterminer exactement, d'après 

les documents qui sont parvenus jusqu'à nous, 

l 'ordre dans lequel se succédaient les diverses 

épreuves du pentathle; mais il paraît certain que 

la dernière était la lutte, qui #11 formait pour 

ainsi dire le couronnement. Quant à celui qui 

était proclamé vainqueur dans le concours du 

pentathle, c'est là une question jusqu'à présent 

insoluble ; selon toute probabilité, c'était celui 
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πλησιάσαντος εις μέτρα τρία qui avait renipprtc le prix au moins dans trois 

L· 
épreuves. 

Ή δε τάξις καθ' ήν έπηκολούθουν εις άλληλα τάγω- 'Q e^t' donc par 1 épreuve de la lutte dans le 

νίσματα τοΟ πεντάθλου ούτε υπο των αρχαίων παρε- pentathl{|;t |ue se terminaient les jeux, niais les fêtes 

δόθη εις ήμας, ου'τε ύπο των νεωτέρων έρευνητών έξη- n'en continuaient pas moins le cinquième jour, 

κριβώΟη άνευ αμφισβητήσεως. ΤοΟτο δέ μόνον φαίνε- pendant^lequel les spectateurs étaient conviés à 

ται βέβαιον, δτι τελευταϊον πάντων των αγωνισμάτων des sacrjiicos, banquets, concerts, panégyriques 

ήτο ή πάλη, οιονεί κορύφωμα ούσα του πεντάθλου, et aux chants des hymnes. La description détail-

"Αλυτον δε δύναται να θεωρηΟή και το ζήτημα τίς lee des fêtes de cette dernière journée nous en-

άνεκηρύσσετο νικητής έν τω πεντάθλω. ΠιΟανώτατον traînerait trop loin. Le plus imposant des divers 

δε εινε, δτι τον στέφανον έλάμβανεν b ύπέρευδοκιμήσας 

τους αντιπάλους εις τρία τουλάχιστον των αθλημάτων. 

Ού'τω δια της πάλης και τοΟ πεντάθλου έπερατοΟντο 

οί αγώνες. 'Αλλά δεν έτελείονεν ή πανήγυρις. Τπε-

λείπετο ή πέμπτη και τελευταία ημέρα των 'Ολυμ

πίων. Θυσίαι και πομπαι, συμπόσια και κώυ.οι, 

εγκώμια και ύμνοι, ών ρ,ακρά ήθελεν άποβή ή λεπτο

μερής περιγραφή, έπλήρουν ζωής τήν Άλτιν και έφαί-

δρυνον τα πλήθη. Αλλά το μεγαλοπρεπέστατον τών 

θεαμάτων της ήμέρας ήτο ή στέψις τών Ολυμπιονι

κών, οίτινες προςήρχοντο εις τον ναον του Διος φέρον

τες τον αμέσως μετά τήν νίκην δοθέντα εις αυτούς ως 

σύμβολον της εύδοκιμήσεως κλάδον φοίνικος. Έν δέ 

τφ ναώ έπί τραπέζης χρυσελεφάντινης, τορευθείσης 

ύπο Κολώτου του μαθητοΟ του Φειδίου, εκειντο Εκτε

θειμένοι οί στέφανοι οί μέλλοντες νά κοσμήσωσι τήν 

κεφαλήν τών νικητών. Παις αμφιθαλής, εχων δήλα 

δή ζ (  ωντας α ζμφοτέρους τους γονείς, ειχε κόψει δια χρυ

σής μαχαίρας κλάδους μακρούς έκ της ίερας άγριε-

λαίας της βλαστανούσης πλησίον αύτοΟ του ναοΟ, ήν 

έμυθεύετό ποτε φυτεύσας αύτος δ Ηρακλής. Έκ δέ 

τών κλάδων έκείνων τοΟ κοτινου συστρεφομενων εϊχον 

πλεχθή οί στέφανοι οί διδόμενοι έν μέσω τών έπευφη-

μιών τοΟ πλήθους παρά τών Ελλανοδικών εις τούς 

Όλυμπιονίκας, καλουμένους ύπο κήρυκος, και αύτοΟ 

Εστεμμένου δια τοΟ κοτίνου ώς νικητοΟ έν τω δλυμ-

πιακφ άγώνι τών κηρύκων και κηρύσσοντος το ονομα 

εκάστου νικητοΟ, τοΟ πατρbς και της πατρίδος. Ούδέν 

άλλο αθλον συνοόεύει τον βαρύτιμον έκεϊνον στέφανον, 

το άλησμόνητον έκεϊνο σύμβολον της νίκης το φυόμε-

νον έν τή ίερα Άλτει παρά τον βωμον τών Καλλιστε-

φάνων Νυμφών. Ουδ υπάρχει αληθώς θνητός ευτυ

χέστερος τοΟ Όλυ μπιονίκου. Οταν έξέρχηται έκ του 

ναου, φέρων έπι-κεφαλής τον άμάραντον στέφανον, 

πάντες στρέφουσι προς αύτον τούς οφθαλμούς και κρο-

τοΰσι τάς χείρας και μακαρίζουσι τον νικητήν τον τι-

μήσαντα εαυτόν και τον οίκον και τήν πατρίδα. Οι 

Ολυμπιονϊκαι ήσαν οι ήρωες της ήμέρας, το ονομ' αΰ-

ρ k 
r: 

spectacles du cinquième jour était le couronne

ment des olympionikes, qui se rendaient tous au 
i ' j- ψ 

temple de Jupiter, portant en main la palme qui 

leur avait été donnée immédiatement après la 

victoire, comme marque distinctive du succès. 
Xv M 

Dans le temple, et sur laftable en or et ivoire 

ciselée par Colôtéâ, élève de Phidias, étaient ex

posées lés couronnes destinées à ceindre le front 

des vainqueurs. Un enfant, qui devait avoir en

core son père et sa mère, avait coupé avec une 

faucille d'or de longues branches de l 'olivier 

sacré qui se trouvait auprès du temple même, 

et qui avait été planté d'après la légende par Hé

raclès. On avait ensuite tressé ces branches en 

couronnes qui étaient données par les hellano-

( Il ces à chacun des vainqueurs, au milieu des 

acclamations de la foule. Les olympionikes étaient 

successivement proclamés par le crieur qui ve

nait de remporter lui-même le prix au concours 

des hérauts,, et qui, au nom du vainqueur, ajou

tait aussi celui de son père et de sa patrie. C'é

tait là la seule récompense décernée au vainqueur 

par les hellanodices, mais de quel prix n'était 

elle point pour lui cette couronne formée des 

branches de l'olivier sauvage qui croissait dans 

la vallée de l'Altis, près, de l 'autel des Nymples 

aux belles couronnes ! Quel plus précieux sou

venir que ce symbole immarcessible de la vic

toire ! Il n'y avait pas en effet de plus heureux 

mortel que Tolympionike. Quand il sortait du 

temple, la couronne en tête, la foule tout entière 

tournait vers lui ses regards, battait des mains 

et félicitait lui, sa famille et sa patrie : il devenait 

le héros du jour, son nom se trouvait sur les lè

vres de tous, des chœurs chantaient son éloge 

avec accompagnement de musique, sa victoire 

était célébrée par de joyeux banquets, et le soir 

venu, à la douce clarté de la lune, l 'enceinte sa-

• ^4.. i  

s»; 
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τών έφέρετο άνά τα στόματα πάντων, μουσικοί χοροί 

έψαλλον εις αυτούς τα έπινίκια, έν φαιδροϊς συμπο-

σίοις έπανηγυρίζετο ή νίκη και δτε «έσπέριον εφεγγε το 

έραστον φως τής εύώπιδος σελήνης», περιηΟετο δ ίερος 

χώρος ύπο τών προς τον νικητήν έγκωμίων ύμνων. 

Πλήρεις δόξης έπέστρεφον εις τάς πατρίδας οί 'Ολυμ

πιονϊκαι μετά το πέρας τής ολυμπιακής πανηγυρεως. 

Αι πόλεις αίτινες ειχον τιμηθή διά τής νίκης τών τέ

κνων αύτών έφιλοτιμοΰντο νά έπιδείξωσιν εις τούς νι-

κητάς τήν προς αύτούς τιμήν και άγάπην. Δίκην υίου 

.ένδοξα πράξαντος και έπιστρέφοντος εις τον πατριον 

οίκον έδεξιοΟντο αί πόλεις τα νικηφόρα αυτών τέκνα. 

Έπι τεθρίππου ίππων λευκών είςήρχετο δ Ολυμπιο

νίκης ώς θριαμβευτής εις τήν πάτριον πόλιν, καταρ-

ρίπτουσαν προς τιμήν αύτοΟ μέρος τών τειχών, οι ου 

εϊςήλαυνε το άρμα. Δεν εχει μεγάλην ανάγκην τει

χών, έφρόνουν οί άρχαϊοι, πόλις εχουσ άνδρας δυνα

μένους νά μάχωνται και νά νικώσιν. Π πολις δε δλη 

έξήρχετο προς ΰποδοχήν τοΟ έπιστρέφοντος συμπολί-

του, και πολλάκις ή πανηγυρικη έκεινη δεξιωσις έλαμ-

βανε διαστάσεις μεγαλοπρε

πούς πομπής. Τον Άκραγαν-

τΐνον Έξαίνετον έπιστρέφοντα 

νικητήν έξ 'Ολυμπίας εφ' άρ

ματος συνώδευον κατά τήν εις 

τήν πλουσίαν αύτοΰ πατρίδα 

πανηγυρικών ειςοδον τριακό-

σιαι συνωρίδες ίππων λευκών. 

Και δ μεν στέφανος τοΟ νικητου άνετίθετο έν τφ ναώ 

τής πολιούχου θεότητος, οίονει ανήκων εις τήν θρέψα-

σαν τον νικητήν πόλιν και εις τους αυτήν σκέποντας 

αθανάτους. Άλλ' δμως ή δόξα τής νίκης παρέμενεν 

άνεπίληστος έν τω προσωπω τοΟ Ολυμπιονικου και 

παντι αυτού τω οίκω, συνοδευόμενη υπο οιαφορων τι

μών και προνομίων, παρεχομένων εις αύτον ύπο τής 

πατρίδος. Σίτισις έν τω πρυτανείω, προεδρεία έν τοις 

άγώσι, χρηματικαι Οωρεαι ή συντάξεις, ονομασία δοου 

τής πόλεως δια τοΰ ονόματος του Ολυμπιονικου ησαν 

τα συνήθως ψηφιζόμενα προς τιμήν τών νικητών. 

Και αί μεν αλλαι τιμαΐ ών ήξιουντο οί ευτυχείς 

νικηται δύνανται νά θεωρηθώσι παροοικαι, αναφερομε-

ναι εις αύτούς ζώντας. Αλλά και μέχρι τής αθανα

σίας έπελαμβάνοντο νά ύψώσωσιν αύτους ή ποιησις 

και ή γλυπτική. Τίς μεγαλειτέρα δόξα τών έπινικίων 

ύμνων ποιητών οίοι δ Πίνδαρος, δ Σιμωνίδης, δ Ευρι

πίδης τών άντηχούντων εν Ολυμπία αμέσως μετα την 

νίκην, μάλιστα δέ τών ύπο εύφωνου χορού άδομενων 

.κατά το έπινίκιον συμπόσιον μετά τήν έπιστροφην εις 

crée ne cessait de retentir des accents de triomphe 

qui consacraient sa victoire. 

Le retour de l'olympionike dans sa patrie était 

un véritabte triomphe. Les cités qui obtenaient 

la gloire d'avoir un de Içurs enfant victorieux 

s'empressaient de lui prodiguer des témoignages 

de leur affection et de leur reconnaissance. L'o

lympionike, comme un triomphateur, rentrait 

dans sa ville natale monté sur un char .attelé de 

quatre chevaux blancs, il y pénétrait par une 

brèche faite aux remparts, car ces murailles de

venaient inutiles, pensaient les anciens, à une 

ville qui avait la gloire de posséder des citoyens 

en mesure de combattre et de vaincre. La popu

lation entière portait à la rencontre de son conci

toyen victorieux et le ramènait processionnelle-

ment dans la cité. L'olympionike Exénète d'Agri-

gente, de retour dans son opulente ville natale, 

y rentra monté sur un quadrige escorté de trois 

cents chars, dont chacun était attelé de deux 

chevaux blancs. La couronne du vainqueur était 

déposée dans le temple de la divinité protectrice 

de la ville, comme appartenant de droit à la cité 

qui avait donné le jour au triomphateur, et à la 

divinité tutélaire qui veillait aux destinées de ses 

habitants. La gloire attachée à la victoire demeu

rait pourtant le privilège personnel des olympio

nikes et le patrimoine exclusif de leur famille. En 

effet, selon les divers usages ou le suffrage de 

leurs concitoyens, les olympionikes étaient nour

ris dans le Prytanée, ils obtenaient la présidence 

dans les jeux, recevaient une prime, ou enfin ils 

donnaient leur nom à une des principales rues 

de la ville. 

Ces heureux vainqueurs ne jouissaient de ces 

honneurs et privilèges que durant leur vie, mais 

la poésie et les arts venaient ajouter l 'immorta

lité à leur mémoire. Quelle plus grande gloire 

pouvait-on en effet rêver que de mériter une ode 

triomphale, composée par un Pinclare, un Simo-

nide ou un Euripide, chantée à Olympie immé

diatement après la victoire ou exécutée ensuite 

par des chœurs d'élite, au festin du retour et aux 

banquets commémoratifs des^nnées suivantes? 

Quel plus, grand honneur que celui d'être repré

senté dans la vallée de l'Altis par une statue, 

qui pouvait devenir un portrait après une triple 

victoire? C'est à cette coutume de célébrer le 
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την πατρίδα και κατά την έτήσιον έπι τη νίκη άναμνη-

στικήν έορτήν; Τίς τιμή ανωτέρα της έν αύτη τη "Αλτει 

άνιδρυσεως τοΟ ανδριάντας του Όλυμπιονίκου, παρι

στάνοντας μάλιστα μετά τριπλην νίκην αύτους τους 

εικονικούς χαρακτήρας τοΟ προσώπου τοΟ εύτυχοΟς 

νικητοΟ ; Και εϊς μεν το εΟος των έπινικίων ποιητικών 

ύμνων χρεωστοΟμεν τα υψιπέτη έκεϊνα δημιουργή

ματα της φαντασίας τοΰ μεγάλου ΒοιωτοΟ άοιοοΟ, έν 

οίς δεν έγκωμιάζεται μόνον ό νικήσας, άλλα θαυμα-

μαστοΟται αύτος αύτοΟ b οίκος, μεγαλύνεται αυτή αύ-

τοΟ ή πατρίς, και ό ποιητής αίρεται μετάρσιος άπο 

της έςυμνουμένης νίκης εις μεγαλόφωνον παράστασιν 

των μύθων της πατρίου πόλεως του νικήσαντος και εις 

τήν εκΟεσιν μεγάλων ηθικών αξιωμάτων. II δέ άνί-

δρυσις τών ανδριάντων τών νικητών παρεσ^εν εις τους 

δοκιμωτάτους τών Ελλήνων καλλιτεχνών τήν ώραίαν 

εύκαιρίαν νά έπιδείξωσι τάριστα τών προτύπων τοΰ 

έλληνι/.οΟ κάλλους έν τη τελεία διαμορφώσει τοΟ σώ

ματος ύπο της γυμναστικής. Οΐ ανδριάντες τών νικη

τών της 'Ολυμπίας, ασχολουμένων περι τά εργα τοΰ 

αγώνος έν ω ένίκησαν, ώς παλαιστών ή δρομέων, απο

λυομένων ή άναδουμένων αμέσως μετά τήν νίκην τήν 

ταινίαν, ήτις εμελλε τήν τελευταίαν ήμέραν τών αγώ

νων νάντικατασταθή δια του στεφάνου, είνε τών άρι-

πρεπεστάτων καλλιστευμάτων της ελληνικής σμίλης. 

Εξοχον δ' αριστοτέχνημα ήτο ό Δισκοβόλος τοΰ Μύ-

ρωνος, ώς δυνάμεθα νά κρίνωμεν και σήμερον έκ περι-

σωθείσης αύτοΰ πιστής έπαναλήψεως. 

Ως δ' οί νικηταΐ άνεχώρουν έξ 'Ολυμπίας ένδοξοι 

και έστεμμένοι, ούτω και οί θεαται κατέλειπον τον ιε

ρόν χώρον μεστοί αναμνήσεων καί συγκινήσεων, καλ

λιτεχνικών απολαύσεων και φρονήματος έθνικοΰ. Δεν 

ειχον μόνον παραστή έν τω Σταδίω καί τω ίπποδρόμω 

εις τήν θέαν τών ώραίων αγώνων, έν οϊς οί άριστοι τών 

αθλητών εϊχον σεμνώς άγωνισθή ύπέρ τοΰ κοτίνου. 

Δεν είχον μόνον άποθαυμάσει έν τή Άλτει της έλλη-

νίδος τέχνης τον άριστον κόσμον. Αλλ' είχε δοθή εις 

τους "Ελληνας και ή εύκαιρία έν μέσω τών μεγάλων 

πανελληνίων αγώνων, έν μέσω τών κοινών εις τους αυ

τούς πατρίους θεούς θυσιών νά γνωρίσωσιν αλλήλους, 

νά σφίγξωσιν έν ίερα έκεχειρία τάς δεξιάς αλλήλων ώς 

αδελφοί αΰτοι έκεϊνοι, ών μέχρι της /θες έμόλυνε τάς 

χείρας αίμα άδελφικον, αυτοί έκεϊνοι, οι'τινες, φευ, 

εμελλον πάλιν aù'ptsv νά οξύνωσι τά δ'πλα πολέμιοι 

κατ αλλήλων. 'Αλλ' έν 'Ολυμπία ύπο τον χρυσελε-

φάντινον κολοσσον τοΰ μειλιχίου και εϊρηναίου Διος του 

δω ρουμένου εις πάντας τήν ολυμπιακήν είρήνην κατε-

στέλλοντο προς ώραν τά πάθη και τά μίση. Έλληνες 

vainqueur par des odes triomphales que nous 

devons ces chefs-d'œuvre du sublime poète thé-

bain, dans lesquelles Pindare, ne se bornant pas 

à célébrer le triomphateur, en immortalise aussi 

la famille et la patrie, et en arrive ensuite, par 

une heureuse digression, à chanter dans un élan 

magnifique les origines mythiques de la ville na

tale du héros, ou à recommander les principes 

les plus élevés de la morale. L'érection de la 

statue du triomphateur fournissait aux plus habi

les artistes l 'occasion de léguer à l 'admiration de 

la postérité une copie de ces modèles de pla

stique qui avaient atteint, par la gymnastique, 

leur complet développement. Ces statues, qui :  

représentaient les athètes dans l 'attitude de l 'ex

ercice où chacun d'eux avait excellé, comptaient 

parmi les chefs-d'oeuvre de la sculpture grecque. 

C'étaient de beaux lutteurs, des coureurs, des apo-

xyomènes, c'est-à-dire des athlètes qui se frot

taient avec le strigile, ou des anadumènes, des 

vainqueurs qui se ceignaient de la bandelette, 

destinée à être remplacée au dernier jour des 

jeux par la couronne de la victoire. Quoi de plus-

beau, par exemple, que ce Discobole de Myron, 

qu'une fidèle copie nous permet d'admirer encore! 

En même temps que les glorieux olympionikes, 

les spectateurs abandonnaient la vallée sacrée de 

l'Altis, en emportant non seulement de vives 

émotions et de précieux souvenirs artistiques, 

mais pénétrés aussi d'un sentiment plus vif 

encore pour la patrie commune. Ils venaient en 

effet, non seulement d'assister aux diverses con

cours de l 'hippodrome et du stade, et d'admirer 

les chefs-d'oeuvre de· l 'Altis, mais, accourus de 

tous les points du monde hellénique, il leur avait 

été encore donné de s'estimer réciproquement et 

et de se serrer fraternellement la main avant de 

reprendre, comme il arrivait le plus souvent, les 

armes pour une lutte fratricide. Pour un instant 

du moins, devant la statue chryséléphantine de 

Zeus pacifique, qui présidait à la trêve sacrée, 

les passions, les haines et les discordes intestines 

obtenaient un moment de répit. Dans ces Jeux 

solennels, auxquels nul étranger n'était admis, 

tous ces milliers de spectateurs, qui avaient plei

nement conscience de l 'unité nationale de la race 

hellénique, assistaient au triomphe des plus di

gnes enfants de la Grèce. Ils y entendaient Hé-
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θεαται άποκλείοντες τους βαρβάρους έν πλήρει συναι-

σθήσει της έθνικής ένότητος παρίσταντο εις τήν νίκην 

τών δοκιμωτάτων της Ελλάδος τέκνων. Ήκροώντο 

τοΰ Ηροδότου άναγινώσκοντος τάς σελίδας δι'  ών περιε-

γράφοντο αί έθνικαι νϊκαι της περσομάχου "Ελλάδος 

και ύπεκινοΰντο έν τή ψυχή τοΰ παρισταμένου παιδος 

θουκυδίδου οί πρώτοι νυγμοί τής ιστορικής άμίλλης. 

Παρίσταντο εις τους λόγους τών μεγάλων σοφιστών 

και ρητόρων, τοΰ Γοργίου και τοΰ Αυσίου, τοΰ "Ιππίου 

και τοΰ Προδίκου. Έβλεπον τον Σωκράτην έλθόντα 

πεζον έξ 'Αθηνών, και έν κύκλω περι αύτον ιστάμενοι 

ήκουον τον μέγαν 'Αθήναιον μαιεύοντα τήν άλήθειαν 

έκ τοΰ βάθους τών ψυχών. 'Εκρότουν τάς χείρας και 

άνίσταντο συναπαξάπαντες βλέποντες ειςερχόμενον εις 

το Στάδιον ώς θεατήν τον ενδοξον νικητήν τής Σαλα

μίνος. Έθαύμαζον τάς εικόνας τοΰ 'Αετίωνος, δν εκρι-

νεν άξιον τής χειρός τής θυγατρος πλούσιος 'Ηλείος 

"Ελλανοδίκης.· Ετρεχον κατόπιν τοΰ μεγάλου ζωγρά

φου Ζεύξιδος, δίκην ταώνος βρενθυομένου έπι τή χρυ-

σοπορφύρω στολή, έφ' ής έπανελαμβάνετο πολλάκις 

χρυσοΐς γράμμασιν έπιγεγραμμένον το ίδιον αύτοΰ 

όνομα. Παρηκολούθουν μακρόθεν τάς κρυφίας πολιτι-

κάς συνεννοήσεις μεγάλων πολιτών έκ διαφόρων ελλη

νικών πατρίδων, δΓ ών ή 'Ολυμπία μετεβάλλετό πως 

και εις εδραν διπλωματικού συνεδρίου. 

Κατά ταΰτα έν 'Ολυμπία δεν έτελεΐτο μόνον ή άπο-

θέωσις τής ρώμης και τοΰ κάλλους, άλλά καί λελη-

θότως έσφυρηλατεϊτο ή έθνική ιδέα, ήν διετράνονον 

επειτα οί άλλως καθ' έαυτους διεσπασμένοι Έλληνες 

έν τοις ύπερ τής Ελλάδος κοινοϊς άγώσιν. Ούτως αί 

μεγάλαι μάχαι τών Θερμοπυλών, τοΰ 'Αρτεμισίου, 

τής Σαλαμίνος έν ετει 480 π. Χ. ύπήρξαν οιονεί ή 

συνέχεια τών ολυμπιακών αγώνων τής εβδομηκοστής 

πέμπτης 'Ολυμπιάδος, και οί κερικλεεΐς περσοκτόνοι 

ύπήρξαν οί νικηται και θεαται τών αγώνων τής Όλυμ-

-πίας, μετάγοντες άπο τής ίερας "Αλτεως εις τά πεδία 

τών μαχών τον ίερον ένθουσιασμον ύπερ μιας ενιαίας, 

μεγάλης ελληνικής πατρίδος. 

ΣΠΥΡ. Π. ΛΑΜΠΡΟΣ 

rodote lire les pages émouvantes des guerres 

médiques et développer dans l 'âme de Thucydide, 

encore enfant les premiers germes d'émulation 

littéraire. Ils y écoutaient les discours des so

phistes et des orateurs célèbres: de Gorgias et de 

Lysias, d'Hippias et de Prodicus. Ils y voyaient 

Socrate venu à pied d'Athènes et se hâtaient de 

l 'entourer pour surprendre la vérité sur ses lè

vres. Ils se levaient, saisis d'admiration et bat

taient des mains en voyant arriver, comme spec

tateur, l 'immortel vainqueur de Salamine. Ils y 

admiraient les tableaux du peintre Aétion auquel 

un riche Eléen, un juge des concours, ne dé

daignait pas d'offrir sa fille en mariage. Ils sui

vaient Zeuxis, qui s'y pavanait vêtu d'une robe 

de pourpre, où on lisait plusieurs fois son nom 

brodé en lettres d'or. Ils apercevaient enfin les 

citoyens les plus influents des divers-États hellé

niques, qui venaient y discuter secrètement des 

questions d'intérêt politique, et dont la présence 

donnait à Olympie un certain cachet de congrès 

diplomatique. 

C'est ainsi que les Jeux Olympiques avaient 

pour résultat, non seulement de faire l 'apothéose 

de la force et de la beauté, mais encore de déve

lopper insensiblement l 'idée nationale, qui ger

mait ensuite parmi les Etats dispersés de race 

hellénique et qui se traduisait à l 'heure du dan

ger par un effort commun. C'est pourquoi les 

combats des Thermopyles, d'Artemisium, de Sa

lamine, en 480 av. J. —C., peuvent être à juste 

titre considérés comme une suite naturelle de 

ceux de la soixante-quinzième olympiade. La toute 

puissance des Perses vint en effet se briser 

contre ceux qui avaient été vainqueurs ou spec

tateurs au Jeux Olympiques, et qui avaient trans

porté, du champ d'honneur de l'Altis au champ 

de bataille, l 'enthousiasme sacré pour la com

mune patrie hellénique. 

SPYR. P. LAMBROS 
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ανερχόμενος εις το Κρόνιον 

ορος, τον λόφον όστις ύπερ-

κειται της παραποταμίας του 

ΆλφειοΟ εκεί δπου συμβάλ

λει εις τοΟτον τά ΰοατά του ό 

έκ της Ηλείας κατερχόμενος 

Κ Κλάδεος, εχει ένώπιόν του 

θέαμα ισχυρώς ταράσσον την 

ψυ/ήν. Προ των ποδών του 

έκτείνεται ή κοιλάς της Ο

λυμπίας, ην οί αρχαίοι έΗέλε-

^αν ώς τον κάλλιστον και έπι-

φανέστατον τόπον της Ελλά

δος εις αγώνων θέσιν και πανή-

γυριν κοινήν και καθιέρωσαν 

εις τον υπατον τών θεών, τον Ολύμπιον Δια. 

Τον ιερόν τούτον χώρον δαψιλώς έκόσμησεν ή φύσις. 

Αϊ ανώμαλοι άλλα μαλακαι γραμμαι χθαμαλών δεν-

δροκόμων βουνών, αποτελούντων τάς έσχάτας παρω-

ρείας της αρκαδικής Φολόης, περιστέφουσιν αύτον άπο 

βορρά και ανατολών. Προς δυσμάς παραρρεει δ Κλα-

δεος, διαρρήξας τάνακόπτοντα την όρμήν του κατά 

την αρχαιότητα τεχνητά προχώματα και άνοίζας έν 

τη κοιλάδι κρημνώδη χαράδραν. Προς νότον δ άπλοΟ-

ται ή ευρεία κοίτη του μεγίστου τών κατά την Πελο-

πόννησον ποταμών, τοΟ έζ ανατολών άπο τών αρκα

δικών ορέων καταρρέοντος Άλφειοΰ, όστις δια τών 

ποικίλων ελιγμών τών θολών ρείθρων του σχηματίζει 

πληθυν λευκαυγών χαλικοστρώτων νησίδων. Περαι

τέρω δε φράσσουσι την θέαν τά κατάφυτα εις πεύκας 

ορη της Τριφυλίας, της σημερινης επαρχίας 'Ολυμ

πίας, υψούμενα άποτόμως υπεράνω της χθαμαλης αρι

στεράς όχθης τοΟ ποταμού, στενήν δέ μόνον καταλεί-

ποντα λωρίδα γης άροσίμου. 

Βλάστησις πλουσία δια την εύυδρίαν τοΟ τόπου 

καλύπτει τά πέριξ ύψώματα και την κοιλάοα. Συστά-

C^UAND on arrive au sommet du Kronion, 

colline qui domine la plaine arrosée par l 'Alphée-

à l'endroit où ce fleuve reçoit son affluent le 

Kladéos descendu des montagnes de l 'Élide, on 

jouit d'un spectacle profondément émouvant. On 

a à sqs pieds la vallée d'Olympie, que les anciens 

choisîtent, comme le site le plus heureux de la 

Grèce, pour la célébration de leurs jeux et de 

leurs fêtes, et qu'ils consacrèrent au maître des 

dieux : à Zeus Olympien. 

La nature avait d'ailleurs pris soin de doter 

richement ce lieu. Des monticules boisés, der

nier prolongement des contreforts du mont Pho-

loé en Arcadie, l 'encadrent, du Nord à l 'Est, 

de leurs lignes molles et irrégulières. A l 'Ouest, 

coule le Kladéos, qui, après avoir renversé les 

digues élevées par les anciens pour en réprimer 

l 'impétuosité, s'est ouvert, à travers la vallée, 

un ravin escarpé. Au Sud, le plus considérable 

dès fleuves du Péloponnèse, lAlphée, qui prend 

sa source dans les montagnes de TArcadie, 

remplit, de ses ondes bourbeuses son lit large et 

profond des nombreux méandres duquel émer-

Igent un grand nombres d'îlots blanchâtres et 

Fcouverts de cailloux. A l 'arrière-plan, la barrière 

des montagnes de Triphylie, plantées de sapins, 

arrête les regards. Ces montagnes, situées dans 

la circonscription actuelle de l 'éparchie d Olym

pic, s'élèvent brusquement de l 'autre côté du 

fleuve et ne laissent, entre elles et la rive gauche 

et peu élevée de ce cours d'eau, qu'une étroite 

bande de terre arable. 

Par suite de l 'abondance des eaux, la vallée et 

les hauteurs environnantes se sont couvertes 

d'une luxuriante végétation. On y voit de tous 

côtés des bouquets de pins, qui, du sommet des 
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δες πεύκων φύονται απανταχού, άπο των χλοερών 

γηλόφων κατερχομένων μέχρις αύτης της Άλτεως. 

Μέ το βαθυ οέ πράσινον χρώμα τών βελονοειδών φύλ

λων των συγκιρναται το πρασινόφαιον τών άγριελαιών 

και το ύπόχλωρον τών άραιώς έγκατεσπαρμένων πλα

τάνων. Πρίνοι και κόμαροι και άλλα θαμνοειδη δεν-

δρύλλια και θάμνοι πληροΟσι διά τοΟ πυκνοΟ φυλλώ

ματος των το μεταξύ τών αγρίων δένδρων διάστημα. 

ΙΙολλαχου καλλιεργείται ή ήμερος έλαία και ή άμπε

λος, και παρά τους αμπελώνας χλοάζουσι κριθοφόροι 

και άραβοσιτοφόροι άγροί. Η δε χέρσος άδενδρος γη 

καλύπτεται ύπο σχίνων σκιλλών άσφοδέλων ΰπερεί-

κων και παντοειδών βοτανών και άγριων άνθέων. 

Κατά τους αρχαίους χρόνους ποικιλωτέρα ήτο ή 

'βλάστησις και τερπνοτέρα της κοιλάδος ή οψις. "Αλση 

άνΟοτρόφα έκόσμουν αυτήν και δένδρα έκλιπόντα νυν 

έφύοντο έν τη ΑλτεΓ έν μεν τώ ήρωω του Πέλοπος 

λεΟκαι, παρέ/ουσαι τά εις τάς θυσίας άναγκαιοΟντα 

ξύλα, άλλα/οΟ δέ που φοίνικες, ων οί κλάδοι έδίδοντο 

εις τούς νικώντας άθλητάς, εις ση μείον της νίκης των. 

Προ πάντων όμως κατηγλάϊζον τον χώρον τά εργα της 

άνθρωπίνης χειρός, τάναθήματα, άπερ έκ πάσης της 

Ελλάδος άνετίθεντο, τά ιερά δσα ή ευσέβεια τών άγω-

νοθετών ίδρυσε, τά λοιπά οικοδομήματα, δσα ειχον 

έγερθή έκτος της Άλτεως και έντος αυτής, άλλα μεν 

χάριν τών αγώνων, άλλα προς ΰποδοχήν και άναψυ-

χήν τών θεωρών και άλλα προς ένοίκησιν τών ιερέων. 

.Ναοι και βωμοί, γυμνάσια και στάδια, στοαι και ξε

νώνες, θησαυροί, αγάλματα και εικόνες παντοειδείς 

άπετέλουν περίτεχνον και μεγαλοπρεπέστατον χρυσου 

χαλκοΟ μαρμάρου και πολύχρωμων κεράμων σύμ

πλεγμα, ού το θέλγητρον έξηρεν δ περιβάλλων αυτο 

-φυσικός πλοΟτος. 

Της αρρήτου ταύτης λαμπρο'τητος ούδε μικρόν 

ίχνος έφαίνετο προ εικοσαετίας περίπου. Και αύτο τής 

'Ολυμπίας το ονομα είχεν έξαλειφθή άπο τής μνήμης 

τών περιοίκων. Ερημος έξετείνετο ή πεδιάς, κεκαλυμ-

μένον δ' ύπο βαθυ στρώμα γης έκρύπτετο παν δ τι 

άφήκεν άλώβητον δ χρόνος έκ τής αρχαίας 'Ολυμπίας. 

Διά τών ανασκαφών δμως τής Γερ μανικής κυβερνή

σεως άπεκαλύφθησαν ολόκληρος μεν δ χώρος τής 

Λλτεως, το μέγιστον δέ μέρος τών έκτος αύτής οικο-

tertes, descendent jusqu'au fond de l'Altis. A la 

verdure émeraude des aiguilles de pins, des oli

viers sauvages unissent leur pâle feuillage et des 

platanes épars, leur teinte verdâtre. Des houx, 

des arbousiers et d'autres arbustes sauvages re

lient entre eux les massifs d'arbres. La vigne 

et l 'olivier y sont cultivés sur plusieurs points 

et, près de ces plantations on aperçoit souvent 

des champs d'orge et de maïs. Des asphodè

les. des lentisques, des scilles et une multitude 

d'autres plantes sauvages couvrent les endroits 

arides. 

Dans l 'antiquité, la végétation d'Olympie était 

bien plus variée et l 'aspect de sa vallée beaucoup 

plus agréable. Des gazons fleuris et des arbres 

aujourd'hui disparus embellissaient l 'Altis. Près 

de l 'héroon de Pélops, on apercevait des peu

pliers, dont le bois servait aux sacrifices, et 

çà et là. des palmiers, dont les branches étaient 

distribuées aux olympionikes,comme signe distin-

ctif de leur victoire. Mais c'était surtout des 

œuvres de l 'art qu'Olympie empruntait son prin

cipal éclat. On y admiralties ex-voto envoyés de-

tous les points des diverses contrées helléniques, 

les temples élevés par la piété des fondateurs des 

Jeux, les établissements de tout genre construits 

en dedans on en dehors de l 'enceinte de l 'Altis et 

destinés à la réception des théores ou à la de

meure des prêtres. Temples et autels, stades et 

gymnases, hôtelleries et portiques, trésors, sta

tues de tout genre s'y groupaient en un har

monieux ensemble artistique d'or, de bronze, de 

marbres et de briques polychromes, que rehaus

saient encore les beautés naturelles du site. 

Il y a une vingtaine d'années environ, l 'empla

cement d'Olympie ne nous montrait encore au

cun vestige de sa splendeur passée; les habitants 

des environs en avaient même oublié le nom. La 

plaine s'étendait déserte, et une épaisse couche 

de terre recouvrait les débris respectés par le 

temps. Mais les fouilles entreprises, à cette épo

que, par le gouvernement allemand, ont mis à 
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οομηαάτων. Και νΟν πρόκειται προ των ομμάτων 

ημών στυγνή ήεικών της καταστροφής καιτοΟ ολέθρου. 

Ουδέν άπέμεινεν ορθιον, άμορφος δ' έρειπίων σωρός 

καλύπτει το έδαφος" των πλείστων μεν κτιρίων μόνα 

τά θεμέλια έσώθησαν, τινών ΰψοΟνται οί τοίχοι μικρόν 

ύπέρ την γη ν, των δ' έξηρθρωμένων κιόνων άπλοΟνται 

κατά μήκος οί σπόνδυλοι. Όλίγιστα δέ κολοβά και 

παοακεκομμένα περιεσώθησαν λείψανα τών ανδριάντων 

τών άθλητών και τών άναριΟμήτων άναθημάτων. Και 

μόνον δύο έκ τούτων άγαθή τις μοίρα διετήρησεν άρτια 

σχεδόν, δύο αθάνατα μνημεία της τέχνης, την Νίκην 

και τον Ερμην. 

Ό θρησκευτικός φανατισμός, ή άμάθεια, ή απλη

στία και ή άπειροκαλία τοΟ άνθρωπου δεν εινον την 

δύναμιν ν' άπεργασθώσι τηλικαύτην καταστροφήν" 

επρεπε νά συνεπικουρήσωσι και τά στοιχεία της φύ

σεως, και άληθώς σεισμοί και ποταμών υπερχειλίσεις 

συνετέλεσαν το έργον της έρημώσεως. 

Τά περισωθέντα έκ της καταστροφής λείψανα, οσα 

απεκάλυψαν αί άνασκαφαί, καταδεικνύουσι μεν δτι 

άνεπανόρθωτος είναι ή άπώλεια τοσούτων άριστουργη-

μάτων, είναι δμως και διά τον αριθμόν και διά την 

σπουδαιότητα αυτών πολυτιμότατα, πολλά διδάσκοντα 

και καθοδηγοΟντα ήμας εις την ερευναν ού μόνον-της 

άρχαίας 'Ολυμπίας, άλλά και της έλληνικης αρχαιό

τητος καθόλου. Πλείστα ζητήματα της ιστορίας της 

άρχαίας τέχνης και έν γένει της ιστορίας τοΟ άρχαίου 

πολιτισμού διευκρινοΟνται δι'  αύτών και λύονται, 

νέα δ' άλλα ουχί εύάριθμα προβάλλονται εις τήν έπι-

στημονικήν ζήτησιν. Και έπι τούτοις, τη βοήθεια τών 

λειψάνων έκείνων, κατανοουμεν, συμπληρουμεν και 

ένιαχοΟ διορθουμεν τήν παρά Παυσανία λεπτομερή 

της Όλυ μπίας περιγραφήν. 

Καθίσταται δ' οότως ήμϊν δυνατόν έπι τη βάσει 

άσφαλών δεδομένων ν' άναζωγραφήσωμεν διά της 

φαντασίας πλήρη και πιστήν εικόνα της άρχαίας 

'Ολυμπίας. Καθίσταται ήμϊν δυνατόν έκ τών χύδην 

καταβεβλημένων αρχιτεκτονικών άρθρων ν' άνοικοδο-

μήσωμεν έν τή πρώτη θέσει αύτών τά μεγαλοπρεπή 

ίερά και τάλλα της Ολυμπίας κτίρια, νά καταγλαι-

σωμεν ταΟτα δια τοΟ παλαιού πλαστικού και γραφικού 

κόσμου αύτών, ν'  άναστηλώσωμεν έπι τών βάθρων, 

ων πλείστα σώζονται, τά έξαφανισθέντα χαλκά και 

μαρμάρινα αναθήματα, νά έςωραισωμεν δι'  άνθέων και 

δένδρων τον ιερόν χώρον. Δυνάμεθα έπι πλέον νά λά-

βωμεν σαφή και άκριβή εννοιαν τών γινομένων έν 

Όλυ μπία κατά τούς άγώνας, άν φαντασθώμεν πλη-

ροΟν αυτήν το θροουν πλήθος τών αγωνιστών και τών 

découvert l 'emplacement presque entier de l'Altis-

et la plus grande partie des monuments qui sa 

trouvaient en dehors de son enceinte, et aujour

d'hui le regard du visiteur s'étend sur ce tableau 

de tristesse et de destruction. Rien n'est resté 

debout. Un amas informe de ruines couvre le 

sol. Les fondations sont les seuls restes qui sub

sistent encore de le plupart des constructions-

antiques, des pans de mur s'élèvent çà et là à 

une faible hauteur et les tambours désarticulés·-

de quelques colonnes s'allongent gisants sur le 

sol. De rares épaves ont survécu au désastre et 

sont parvenues jusqu'à nous : ce sont des restes 

mutilés et tronqués de statues d'athlètes ou des 

ex-voto, et ce n'est que par un bienfait du sort 

que nous possédons encore, presque intacts, deux 

chefs-d'oeuvre immortels de l 'art antique : la Niké-

de Paionios et l 'Hermès de Praxitèle. 

Le fanatisme, l 'ignorance, la cupidité et le 

manque d'esthétique ne suffirent pas pour ac

complir cette œuvre de destruction, mais ils eu

rent besoin de la coopération des éléments. C'est, 

en effet, par des tremblements de terre et des

inondations que fut complétée la catastrophe. 

Les ruines préservées d'une destruction com

plète et mises au jour par les dernières fouilles-

nous font profondément sentir, il est vrai, la perte 

irréparable de tant de chefs-d'oeuvre; mais elles 

n'en sont pas moins, en elles-mêmes, précieuses 

par leur nombre et leur importance, car elles-

servent non seulement à nous diriger dans l 'é

tude de l'ancienne Olympic, mais elles projettent 

encore une vive lumière sur l 'antiquité tout en

tière. Grâce à ces débris, plusieurs questions re

latives à l 'histoire de l 'art antique et à Γ histoire-

générale de la civilisation ancienne ont pu être 

éclaircies et résolues et de nouveaux problèmes 

s'offrent tous les jours aux recherches de la 

science.Grâce enfin au concours de ces ruines, ik 

nous est permis de mieux comprendre, de com

pléter et parfois même de rectifier la description 

détaillée d'Olympie que nous a laissée Pausanias. 

C'est ainsi que, par leurs données précises, nous 

sommes aujourd'hui en mesure de nous repré

senter, par la pensée, le tableau complet et fidèle 

de l 'ancienne Olympic, de reconstruire et de re

dresser sur leur emplacement primitif, à l 'aide 

de quelques ruines d'architecture antiqueéparses. 
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θεωρών, τών Ηλείων αρχόντων, τών ιερέων ναοφυ-

,λάκων και νεωκόρων, τών προς υμνησιν τών έπινικίων 

προσδραμόντων μουσουργών και τών πολυαρίθμων 

έμπορων και καπήλων τών άπανταχόθεν κομισάντων 

εις τήν πανήγυριν τα ώνια" το πλήθος το συρρευσαν 

έκ τών άγουσών εις τήν Όλυμπίαν επτά οδών, ή δια-

περαιωθεν έπι άκατίων και λέμβων και σχ^εδιών δια 

τοΟ ΆλφειοΟ έκ τών στομίων αύτοϋ ή έκ τής Τριφυ-

λιακής όχθης, άγον δε και πυκνάς άγέλας βοών και 

άλλων βοσκημάτων ποίμνια προς τάς θυσίας και τήν 

διατροφήν τών πανηγυριστών. "Αν φαντασθώμεν σύμ

παν το πλήθος τοΟτο καταλαμβάνον κατά τάς ή μέρας 

τών άγώνων άπο βαθέος όρθρου τάς κλιτύας του στα

δίου ή τοϋ ιπποδρόμου, τον δ' άλλον χρόνον διαχεό-

μενον εϊς τά ίερά και εις τήν έκτος τής Αλτεως πόλιν, 

τήν συνισταμένην έκ ποικίλων καταλυμάτων, καλυ

βών και σκηνών, άλλων μεν άπερίττων, άλλων δε 

πολυτελώς διά χρυσοΟ και πορφύρας και άλλου πλού

του πολλοΟ κεκοσμημένων" εις τήν αύτοσχέδιον πόλιν, 

τήν έν βραχεί χρόνω άναβλαστάνουσαν χάριν τής πα-

νηγύρεως, άμέσως δέ μετά ταύτην άπανθοΟσαν και 

-έξαφανιζομένην. "Αν τέλος φαντασθώμεν εις το πέραν 

του ποταμού συνηθροισμένας μητέρας και συγγενείς 

τών άθλητών και περι αύτάς πολυπράγμονας γυναίκας 

προσελθούσας έκ τών περιχώρων, δπως μακρόθεν βλέ-

πωσι τον τόπον τών άγώνων, ου τήν πρόσοδον άπη-

γόρευεν αύταϊς αυστηρότατος νόμος, και άδυνατοΟσαι 

ν'  άκούσωσι τήν ίεράν σάλπιγγα και τά κηρύγματα 

τής νίκης, άκούσωσι- τουλάχιστον τον συγκεχυμενον 

κρότον τοΟ άνευφημουντος τους νικητάς λαοΟ και μα-

θωσιν ώς τάχιστα τήν τύχην φιλτάτων αγωνιστών, 

λυθή δ' ούτως ή έναγώνιος προσδοκία των. "Αν ταύτα 

φαντασθώμεν, θά δυνηθώμεν ν' άναπαραστήσωμεν τήν 

εικόνα τής Όλυ μπίας κατά το9 άγώνα. 

' il  ΐΐροϊότορικη 'Oîwvujtia. 

'Αλλ' ή 'Ολυμπία δεν είχε μίαν και τήν αύτήν 

πάντοτε όψιν. Πολλαι ειχον έπέλθη συν τω χρόνω 

μεταβολαί, τά παλαιά οικοδομήματα πολλάκις άνε-

καινίσθησαν, νέα δέ προσετέθησαν ή κατέλαβον τον 

χώρον έκλελοιπότων. Τά πορίσματα τών άνασκαφών 

καθοδηγοϋσιν εις συμπλήρωσιν τών παρά Παυσανία 

ειδήσεων και εις άκριβέστερον καθορισμον τοΟ χρόνου 

τής ιδρύσεως τών διαφόρων κτιρίων. Άλλά και τι 

μείζον οφείλομεν εις αύτάς" οιότι μη περιορισθεϊσαι 

εις τήν άποκάθαρσιν τοΟ κατά τους ιστορικούς χρονους 

έδάφους τής Ολυμπίας, βαθύτερον 6ε χωρήσασαι. 

çà et là, les temples majestueux et les autres 

constructions de rAltis,de leur restituer les orne

ments dont la sculpture et la peinture les avait 

embellis, de replacer, sur leurs piédestaux re

trouvés, les ex-voto de marbre et de bronze dont 

nous déplorons la perte, de rendre enfin à l 'en

ceinte sacrée la verdure de ses arbres et l 'émail 

de ses fleurs. Bien plus, nous pouvons nous faire 

une idée claire et précise de la manière dont se 

célébraient les Jeux Olympiques, nous représen

ter son enceinte remplie d'une foule innombrable 

d'athlètes, de théores, de magistrats Éléens, de 

prêtres et de sacristains, de musiciens qui y ac

couraient pour composer les odes triomphales, 

des marchands et cabaretiers, qui venaient de 

toutes parts y vendre leurs divers articles ou pro

duits, de la multitude qui affluait à Olympia par 

les sept routes qui y conduisaient, ou qui s'y 

rendait par l 'Alphée, lequel se couvrait alors 

d'embarcations, de chaloupes et de radeaux, en

fin de nombreux troupeaux de bœufs et autres 

bestiaux destinés aux sacrifices et à la subsistance 

des spectateurs. Nous pouvons nous représenter 

cette foule immense, qui, au moment des jeux, 

occupait, dès le point du jour, les talus du stade 

ou de l 'hippodrome, et qui, les autres jours, vi

sitait l 'enceinte sacrée et la ville extérieure, la

quelle consistait en diverses habitations, bara

ques et tentes, les unes simples, les autres somp

tueusement décorées de dorures, de pourpre et 

autres ornements. Cette ville improvisée semblait 

sortir de terre à l 'époque des Jeux Olympiques, 

pour disparaître immédiatement après la célé

bration de ces Jeux. Nous pouvons enfin nous 

figurer, au delà du fleuve, un grand nombre de 

femmes attirées par l 'amour maternel, les liens 

de la parenté ou la simple curiosité, et qui con

templaient de loin l 'endroit où se célébraient les 

Jeux; car, il leur était formellement interdit par 

une loi très sévère de franchir l 'Alphée à cette 

époque ; ne pouvant donc entendre les sons de la 

trompette sacrée ni la proclamation des vain

queurs par les hérauts, elles sp contentaient de 

prêter, de loin, l 'oreille aux acclamations con

fuses de la multitude et d'apprendre, le plus tôt 

possible, le sort d'un athlète qui leur était cher, 

et de satisfaire ainsi leur anxieuse impatience. 

Une telle représentation nous donnera, comme 
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ένιαχοΟ ο εις βάθος έπτά μέτρων κάτωθεν τούτου, 

απεκάλυψαν ήμΐν όποια τις ήτο ή 'Ολυμπία καΐ κατά 

τους προϊστορικούς χρόνους προ της συστάσεως των 

αγώνων, κατά τούς χρόνους ους περικαλύπτει ή πυκνή 

των μύθων άχλύς. Άτεχνα των χρόνων εκείνων κε-

ράμινα και χαλκα αναθήματα, κατά σωρείας ένιαχοΟ 

εύρεθέντα, ορίζουσι τήν θέσιν παλαιοτάτων βωμών, 

περί τούς οποίους συνήγοντο προς λατρείαν των έκεϊ 

τιμωμένων θεών οί περίοικοι. 

Ήσαν ο 1  οί θεοι ούτοι πιθανώτατα ό Ζεύς και ή 

Ήρα και ή Ρέα ή τών θεών μήτηρ, ή Γαία ή θέμις 

και ή Εστία ίσως" εις τούτους πρέπει νά προστεθή 

nous l'avons dit plus haut, le fidèle tableau d'O-

lympie, pendant la célébration des jeux. 

Olympie préhistorique. 

Olympia n'eut pas toujours le même aspect, à-

travers les âges ; mais elle fut le théâtre de plu

sieurs changements successifs. Les anciens édi

fices furent plusieurs fois renouvelés, des cons

tructions nouvelles vinrent s'ajouter aux ancien

nes et en occupèrent parfois remplacement. Les-

dernières fouilles nous ont fourni des données-

και δ Κρόνος, τοΟ οποίου ό βωμός ήτο ιδρυμένος έπι 

τοΟ επωνύμου λόφου, του Κρονίου ορούς. Συνήρχοντο 

δ' οί προσκυνηται εκείνοι, ό'πως άποδώσωσιν ευχαρι

στίας εις τούς θεούς ή άκούσωσι τήν θέλησιν αυτών 

άπο τοΟ στόματος μάντεων, άναγόντων το γένος είς 

θεούς και ήρωας της μαντικής, τον 'Απόλλωνα και 

τον Άμφιάραον, άπο τών Ίαμιδών και τών Κλυτι-

δών. Ό προς λατρείαν τών θεών άποτετμημένος τό

πος, το τέμενος αύτών, ώρίζετο δι'  άπλής τίνος αίμα-

σιας. Δένδρα πυκνά έφύοντο έν αύτω, αποτελούντα 

άλσος, δ'θεν και το τέμενος ελαβε το ονομα, "Αλτις 

κληθεν κατά τήν έπιχωρίαν διάλεκτον. Έκ δέ τών 

κλάδων τών δένδρων έξηρτώντο πιθανώς τάναθήματα, 

κατ' εθος παλαιότατον μέχρι τοΟ νΟν παρά πολλοίς 

λαοις διατηρηθέν" και οσάκις εσειεν δ άνεμος τά δέν-

qui nous permettent de compléter les renseigne

ments que nous a laissés Pausanias, et de déter

miner, d'une manière plus précise, l 'époque à 

laquelle furent élevés les divers édifices d'Olym-

pie. Ces fouilles nous ont même permis de re

monter plus haut, car ayant été poussées, sur 

plusieurs points, jusqu'à une profondeur de sept 

mètres au-dessous de l'Olympie des temps histo

riques, elles nous ont révélé Olympie telle qu'elle 

était avant l 'institution des jeux, à cette époque 

préhistorique, qui se perd en un réseau de mer

veilleuses légendes. On a découvert, à certains 

endroits, des amas de grossiers ex-voto en terre 

cuite et en bronze, qui nous indiquent l 'empla

cement des anciens autels, autour desquels se-
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δρα, τών φύλλων αύτών δ ψί

θυρος συγχεόμενος προς τον 

κρότον τών συγκρουομένων 

άναθημάτων, άπειργάζετο μυ

στηριώδη ήχον, έξ ού μετά 

θρησκευτικού δέους έζήτουν 

νά εικάσωσι τά θέσφατα. 

Έν ταϊς έξαίθραις τοΟ άλ

σους ήσαν ιδρυμένοι οί βωμοί 

τών θεών. "Αξεστοι λίθοι άπε-

τέλουν τά θριγκώματα αύ

τών, το δ' ΰψος των ηύ'ξανε 

κατά μικρόν έ/. της έπισωρευο-

μένης τέφρας τών έπ' αύτών 

θυομένων ίερείων. Διότι δ άν

θρωπος δεν έτόλμα νά βεβη-

λώση διά της τέχνης του τάς 

τραπέζας τών θεών, και εβλεπε 

τους βωμούς σχεδόν αυτομά

τως έγειρομένους, ώς αυτό

ματα έφύοντο και τά έν τω 

τεμένει δένδρα, πλήν έκεί-

νων δσα έξ άλλων χωρών 

κομίσαντες έφύτευσαν κατά τούς μύθους ήρωες. 

Σύν τω ypôvco έπολλαπλασιάσθησαν οί βωμοί έν τή 

"Αλτει, πολλοί δέ κατεσκευάσθησαν λίθινος άλλοι 

πλίνθινοι, οί έκ τέφρας δμως πεποιημένοι παρέμειναν 

και κατά τούς ύστερον χρόνους, σεπτά μαρτύρια της 

προϊστορικής λατρείας. ΤοιοΟτοι δ' ήσαν δ της Ήρας 

της έπικαλουμένης 'Ολυμπίας, δ της Μητρός τών 

θεών, δ της Γης, ή έν τω Πρυτανείω εστία. 'Αλλ' δ 

πάντων έπισημότατος ήτο δ μέγιστος βωμός του 'Ο

λυμπίου Διός, τοΟ δποίου σήμερον έλάχιστα διατη

ρούνται λείψανα, είς τοΰτο μό^ον συντελοΟντα, τον 

άκριβή καθορισμον της θέσεως αύτου. 

Ό (ΐωμός τον Διός. 

Ό βωμός ούτος εκείτο έν τω κέντρω της Αλτεως, 

σχεδόν έξ ίσου άπέ^ων άφ' εκάστης τών τεσσάρων 

πλευρών αύτής, έν χώρω πάντοθεν άναπεπταμένφ, 

ίκανώ νά περιλάβη το μέγα τών προσκυνητών πλήθος" 

διότι μέγα ήτο το πλήθος τών προσερχομένων ίνα δεη-

θώσι τω θεώ καθ' ας ώρας προσεφέροντο είς αύτον 

θυσίαι ύπο τών Ηλείων (εθυε δ' ή πόλις τφ ΔΓι άνά 

πασαν ήμέραν) ή ύπο ιδιωτών. Κατεσκευασθη ο δ 

βωμός κατ' άλλους μεν μύθους ύπο Ηρακλέους του 

Ίδαίου, κατ' άλλους δ ύπο ηρώων τών έπιχωριων ούο 

réunissaient les habitants des 

environs d'Olympie, pour y 

adorer les divinités qui étai

ent vénérées en ces lieux. 

Selon toute probabilité, ces 

divinités étaient Zeus, Héra, 

Rhéa, la mère des dieux, et 

peut-être Gsea/IhemisJIestia, 

auxquelles on doit ajouter 

Kronos, dont l 'autel était éri

gé sur la colline qui prit le 

nom de ce dieu et fut appelée 

Kronion. Les pèlerins venai

ent y offrir des actions de 

grâce aux dieux ou en ap

prendre la volonté par la 

bouche des devins, qui, tels 

que les lamides et les Clyti-

des, faisaient remonter leur 

origine aux dieux et aux hé

ros de la divination, à Apol

lon, Amphiaraos. L'enceinte 

consacrée aux dieux était en

tourée d'une simple haie. De nombreux arbres y 

formaient un bois, d'où lui vint son nom d'Altis, 

forme du dialecte local pour alsos. Aux branches 

des arbres, on suspendait des ex-voto, usage très 

ancien, qui s'est conservé jusqu'à nos jours chez 

certains peuples. Toutes les fois donc que le vent 

agitait les arbres, le murmure du feuillage, s'u-

nissant au bruit des ex-voto qui s'entre-heur-

taient, produisait des sons mystérieux, dans les

quels, remplis d'une frayeur religieuse, les pè

lerins cherchaient à saisir les oracles divins. 

Dans les clairières du bois s'élevaient les au

tels des dieux. Une rangée de pierres brutes con

stituait la barrière de ces autels, dont la hauteur 

s'élevait peu à peu, par suite de l 'amoncelle

ment des cendres provenant des sacrifices, car, 

à cette époque, l 'art humain eût été considéré 

comme une profanation quand il s'agissait de 

dresser les tables des dieux. C'est pourquoi on 

voyait ces autels germer, pour ainsi dire, d'eux-

mêmes, à l 'instar des arbres du»bois sacré, tous 

indigènes de l'Altis, à l 'exception de ceux qui, 

d'après la légende, y avaient été transportés par 

certains héros. 

Avec le temps, les autels se multiplièrent dans 
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γενεάς υ,ετα τον Ήρακλέα. Το σχ_η[Λα αύτοΟ ήτο έλ-

Λειψοειδες, του μακρού άξονος της ελλείψεως έχοντος 

διευθυνσιν προς το Κρόνιον ορος -  ή πρώτη κρηπις 

αύτοΟ, ή καλουαένη πρόθυσις, είχε περίμετρον 125 

ολυμπιακών ποδών, ήτοι 40 μέτρων περίπου" ανήρ

χοντο δ' εις την πρόθυσιν έξ έκατέρας των μακρών 

πλευρών δι'  αναβαθμών πεποιημένων έκ λίθων, οίτινες 

καθώς και οί καλύπτοντες το έδαφος της κρηπϊδος, οδ 

μέρος σώζεται, έκομίσθησαν έκ της κοίτης τοΟ Άλ-

φειοΟ. Το δ' έπι τη προθυσει μέρος είχε περίμετρον 

32 ποδών (10,25 μ.), και το δλον τοΟ βωμοΟ άψος 

κατά τους χρόνους τοΟ Παυσανίου (μετά τα μέσα δη

λαδή τοΟ δευτέρου αιώνος μ. Χ.) άνήρχετο εις 7 μέτρα. 

Παρείχε δε τοΰ βωμοΟ το μέγεθος το μέτρον της εύσε-

βείας της πόλεως τών 'Ηλείων και τών άλλων προσ

κυνητών, διότι κατεσκευάζετο, ώς εί'πομεν, έκ μόνης 

της τέφρας τών θυομένων τφ Διι ίερείων. "Απαξ τοΟ 

έτους, την δεκάτην ένάτην τοΟ Έλαφίου μηνός, ήτοι 

περι τήν έαρινήν ίσημερίαν, οί μάντεις, παραλαμβά-

νοντες τήν τέφραν έκ του Πρυτανείου, συνέφυρον αυ

τήν μεθ' ύδατος τοΰ ΆλφειοΟ, δπερ θολον έκ της 

τήξεως τών χιόνων ερρεε τότε, και δια τοΟ οΰτω 

παρεσκευασμένου πηλοΰ έκονίων τον βωμόν. Και αυ

τοί δ'  οί αναβαθμοί^ οί φέροντες εις τήν κορυφήν τοΟ 

βωμού ήσαν έκ τέφρας πεποιημένοι. 

Τά ίερεια εθυον εις το κάτω μέρος του βωμοΟ, τήν 

πρόθυσιν, εις ήν ήτο έπιτετραμμένον ν' άναβαίνωσι 

και παρθένοι, και γυναίκες καθ' δν χρόνον δεν άπηγο-

ρεύετο ή πρόσοδος τούτων εις Όλυμπίαν" εις το άνω 

μέρος δ'μως υ,όνον εις άνδρας έπετρέπετο ή άνάβασις. 

Έκαίοντο δ' έπι της κορυφής οί μηροί τών θυομένων 

ίερείων. 

Το Πελόπΐον και το Ίπποδάμειον. 

Άπ έναντι τοΟ μεγάλου βωμοΟ τοΟ 'Ολυμπίου Διος 

εκείτο προς δυσμάς άλλο μνημείον της προϊστορικής 

λατρείας, το Πελόπιον, χθαμαλος γήλοφος, εχων νυν 

υψος ύπέρ το έδαφος της Άλτεως μόλις ένος μέχρι 

δύο μέτρων. Κατά τους μύθους, δ Ηρακλής άπένειμε 

το τέμενος τούτο εις τον πρόγονόν του Πέλοπα, τον 

γενάρχην τών 'Αχαιών κα'ι έπώνυμον τής Πελοποννή

σου ήρωα. Περιβαλλόμενον υπο πενταπλεύρου θριγκοΟ 

λίθων, ειχε τήν εΐ'σοδον άπο δυσμών, διακοσμηθεισαν 

κατά τους ύστερον χρόνους διά προπυλαίων τής δωρίου 

έργασίας, ών τά θεμέλια μόνον και άσήμαντά τινα 

άλλα λείψανα σώζονται σήμερον. Έντος αυτου άνέ-

κειντο το πάλαι άνδριάντες και δένδρα ήσαν φυτευμένα 

πολλά, προς τή νοτίω δε πλευρά, ά^ς φαίνεται έκ τών 

l 'Altis ; on en construisit plusieurs en pierre ou 

en brique, mais les autels primitifs, composés de 

cendre, furent conservés, comme de vénérables 

témoins du culte préhistorique. L'histoire nous 

apprend que, au nombre de ces autels construits 

de main d'homme, étaient celui d'Héra, sur

nommée Olympienne, celui de la mère des dieux, 

de Geea et de Ilestia dans le Prytanée ; mais le 

plus remarquable et le plus grand de tous ces 

autels était celui de Zeus Olympien, dont il ne 

reste aujourd'hui que quelques blocs de pierres, 

non taillées, qui ne peuvent nous servir qu'à dé

terminer d'une manière précise l 'emplacement 

du dit autel. 

Autel de Zeus. 

Au centre de l'Altis, et à peu près à égale di

stance des quatre côtés de son enceinte, se dres

sait l 'autel de Zeus Olympien sur une élévation 

complètement découverte et assez grande pour 

contenir la foule considérable des pèlerins, car 

grande était l 'affluence de ceux qui venaient au 

temps de la solennité, implorer le maître des 

dieux. Les particuliers pouvaient offrir des sacri

fices à Zeus hors du temps des fêtes olympiques, 

les Eléens lui en offraient tous les jours. Cet 

autel avait été érigé,suivant les uns par Héraklès 

Idseén, et suivant d'autres, par des héros du 

pays,deux générations après Héraklès; il avait la 

forme d'une ellipse, dont le grand axe était dans 

la direction du Kronion. Son premier soubasse

ment (prothysis) avait un circuit de cent vingt-

cinq pieds olympiques, c'est-à-dire environ qua

rante mètres. On arrivait de deux côtés à ce sou

bassement par dès marches de pierre. La pierre 

de cet escalier ainsi que celle du sol du soubas

sement, dont il nous reste une partie, provenait 

du lit de l 'Alphée. La partie qui s'élevait au-

dessus du soubassement avait trente deux pieds 

de circuit (10 mètres 25) et l 'autel avait en tout à 

l 'époque de Pausanias (vers la fin du second 

siècle ap. J.—C.), sept mètres de hauteur. Cet 

autel était un témoignage éloquent de la piété 

des Eléens et des pèlerins, car, comme nous l 'a

vons dit plus haut, il était fait de la cendre des 

victimes qu'on sacrifiait à Zeus. Chaque année, 

le dix-neuf du mois d'Elaphébolion, c'est-à-dire 

vers l 'équinoxe du printemps, les devins appor-
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εύρεθέντων έκεϊ άνθράκων και τέφρας, εθυον εις τον 

ήρωα τον νενομισμένον μέλανα κριόν. Διότι το μνη-

μειον τοΟτο ήτο τύμβος, και άπένεμον εις τον Πέ

λοπα τάς καθωρισμένας εις τους άφηρωϊσθέντας νε

κρούς τιμάς. 

Όμοιον μνημεϊον φαίνεται δτι ήτο και το λεγόμε-

νον "Ιπποδάμειον, ήτοι ήρωον τής γυναικός τοΟ Πέ

λοπος Ιπποδαμείας, ού ουδέν περιεσώθη ίχνος. Και 

τοΟτο περιεβάλλετο ύπο ΘριγκοΟ λίθων, εθυον δ' εϊς 

τήν Ίπποδάμειαν γυναίκες, άπαξ τοΟ έτους είσερχό-

μεναι εις το ήρωον. "Εκείτο δέ το Ιπποδάμειον έντος 

τής Άλτεως, πλησίον τής πομπικής εισόδου, πιθανώ-

τατα τής παλαιάς έν τή δυτική πλευρά τής Αλτεως 

και ούχι τής έν τή νοτίω κατά τούς ρωμαϊκούς χρό

νους κατασκευασθείσης. 

Ή οικία τοΰ Oivoyâov. 

ΤοΟ δέ παλαιοΟ δυνάστου τής Πίσης, τοΟ πατρός 

τής "ΐπποδαμείας Οινομάου, οδ τήν αρχήν ελαβεν 

δ Πέλοψ, έσώζοντο έπι Παυσανίου μνημόσυνα ξύλινος 

κίων, μόνον λείψανον τής ύπο τοΟ κεραυνίου πυρός 

άφανισθείσης οικίας του, και δ προ τής οικίας βωμός 

τοΟ Έρκείου Διός. Τέσσαρες κίονες και έπ' αυτών 

οροφος προεφύλασσον άπο τής ατμοσφαιρικής έπηρείας 

ύπόστεγον τον κίονα έκεϊνον, δστις αποσαθρωθείς ύπο 

τοΟ χρόνου συνείχετο ύπο δεσμών. Παρά τον βωμον 

δέ τοΟ Έρκείου Διος ίδρυσαν ύστερον και άλλον τφ 

Κεραυνίω Διί, είς μνήμην τοΟ κατασκήψαντος κεραυ-

νοΟ. "Εκείτο δέ το μνημεϊον είς το μέσον περίπου τής 

άπο τής εισόδου του ναοΟ τοΟ Διος εις τον μέγαν βω

μον άγούσης δδοΟ, προς τά δεξιά. 

9 
Το Ηρανον. 

ΤαΟτα ήσαν τά έν τή "Αλτει κτίσματα τών προϊ

στορικών χρόνων, είς ούς και άλλα άνεφερεν ή παρά-

δοσις μνημεία, εύλαβώς φυλασσόμενα, οία λόγου χάριν 

τά έν τω Ήραίφ άποκείμενα, δ δίσκος του Ίφίτου, 

έν ω ήτο έπιγεγραμμένη ή έκεχειρία ήν έπι τοις Όλυμ-

πίοις προεκήρυσσον οί Ήλεϊοι, και μικρά τις κλίνη 

δι' έλεφαντίνων ποικιλμάτων κεκοσμημένη, ήν ελεγον 

παίγνιον τής Ίπποδαμείας. Τών δ' έν 'Ολυμπία ναών 

παλαιότατος έθεωρεϊτο δ τής "Ηρας, προς άρκτον τοΟ 

βωμού τής θεάς ταύτης έκτισμένος, ύπο το Κρόνιον 

ορος, κατά τδ δυτικον μέρος τής βορείου πλευράς τής 

Άλτεως. 

Άγνωστος είναι τοΟ ναοΟ τούτου δ αρχιτέκτων, 

taient du Prytanée la cendre, la délayaient avec 

de l 'eau de l'Alphée, trouble à ce moment par 

suite de la fonte des neiges, et enduisaient l 'autel 

de cette boue. Les marches qui conduisaient au 

sommet étaient taillées dans la cendre. On sacri

fiait les victimes sur la partie inférieure de l 'au

tel, nommée prothysis. Les jeunes filles et les 

femmes, à l 'époque où elles n'étaient pas exclues 

d'Olympie, pouvaient monter jusque sur la pro

thysis. mais il n'était permis qu'aux hommes de 

monter à la partie supérieure Au sommet, on 

brûlait les cuisses des victimes. 

Pélopéion.— Hippodaméion. 

A l'Ouest et en face du grand autel de Zeus 

Olympien, était situé un sanctuaire du culte pré

historique, le Pélopéion, sur un humble tertre, 

qui n'a aujourd'hui qu'une hauteur d'un à deux 

mètres au-dessus du sol de l'Altis. D'après la 

légende, il fut consacré par Héraklès à son an

cêtre Pélops, père des Achéens et héros éponyme 

du Péloponnèse. Entouré d'une muraille penta-

gonale en pierre sèche, le Pélopéion avait son 

entrée à l 'Ouest. Cette entrée fut plus tard dé

corée de propylées d'ordre dorique, dont il ne 

reste aujourd'hui qne les fondations et quelques 

débris insignifiants. A l'intérieur, toute l 'enceinte 

était peuplée d'arbres et de statues. La cendre 

et les charbons qu'on a trouvés du côté du Sud 

semblent indiquer que c'était là qu'on immolait 

au héros le bélier noir ; car ce monument était 

une sépulture, et Pélops jouissait des honneurs 

que l'on accordait aux héros. 

Comme le monument précédent,l 'Hippodaméion 

était un héroon, élevé en l 'honneur d'Hippoda-

mie, femme de Pélops. Nous n'avons aujour

d'hui aucun vestige de cet édifice qui était aussi 

entouré d'une balustrade en pierre sèche. Une 

fois par an, des femmes entraient dans l 'héroon 

pour y offrir un sacrifice à Hippodamie. L'Hip

podaméion était situé dans l'enceinte de l'Altis, 

très probablement au bord de l'ancien chemin 

des processions qui était à l 'Ouest de l'Altis, et 

non sur celui qui à l 'époque romaine fut ouvert 

au Sud. 
Maison d'Œnomaos. 

Une colonne de bois était, à l 'époque de Pau

sanias, le seul reste de la maison d'Œnomaos, 
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καθώς και ό χρόνος της οικοδομής αύτοΟ. Κατά τάς 

παραδόσεις των 'Ηλείων, Σκιλλούντιοι ήσαν οι κτίσαν-

τες αύτόν, οκτώ ετη μετά την κατάληψιν της Ηλείας 

ύπο του Αιτωλού Όξύλου, ήτοι κατά την τιαραόε-

δεγμένην ύπο των αρχαίων χρονολογίαν τφ 1096 

π. Χ. Ούδένα δ' εχομεν λόγον ν' άπορρίψωμεν ως 

άναΗίας πίστεως τάς παραδόσεις ταύτας, διότι το σπου-

δαιότατον των φερομένων έναντίων έπιχειρημάτων, ή 

ευρεσις δηλαδή 6π' αύτά τοΟ ναοΟ τά θεμέλια αναθη

μάτων έκ των άτέχνων έκείνων κεραμίνων ή χαλκών, 

ουδέν μαρτυρεί" άντι να παραδεχθώμεν δτι τάναθήματα 

είναι μεταγενέστερα του ΓΑ' αιώνος π. Χ. κατ' άκο-

λουθίαν δε και δ ναός μεταγενέστερος τούτων, δυνά

μεθα τουναντίον ν' άναγάγωμεν εις χρόνους παλαιοτέ

ρους την τέχνην τών αναθημάτων, τήν αρχαιότητα 

τοΟ ναοϋ μόνον κριτήριον εχοντες, ουδέν δ' άλλο άσφα-

λέστερον προς προσδιορισμον τοΟ χρόνου της κατα

σκευής αυτών. Έν πάση δ'μως περιπτώσει το Ηραϊον 

είναι δ παλαιότατος τών σωζόμενων ελληνικών λαών, 

δηλονότι τών έχόντων το σύνηθες και κατά τους μετέ

πειτα χρόνους διάγραμμα ναών. 

Ηολλά δ' είναι τής μεγάλης παλαιότητος του Η

ραίου τα μαρτύρια. Ο ναος είναι στενόμακρος, τοΰ 

στυλοβάτου αυτοΟ έχοντος μήκος δυσαναλόγως μείζον 

του πλάτους. Είναι δε τής δωρίου έργασίας έξάστυ-

λος περίπτερος, άλλ' άντι δεκατριών (ώς οί πλείστοι 

τών έξαστύλων δωρίων ναών) εχει έν ταϊς μακραϊς 

πλευραϊς δεκαεξ κίονας, συναριθμουμένων τών γω

νιαίων. Το κρηπίδωμα αποτελείται ούχι έκ τριών, ώς 

συνήθως, άλλ' έξ ένος άναβαθμοΟ, έπι ιδίας δέ κρηπϊ-

δος έγείρεται ή ύπο τής περιστάσεως ή τοΟ πτερώμα-

τος περιβαλλομένη κατοικία τής θεας, δ κυρίως ναός, 

εχων το σχήμα ναοϋ έν παραστάσι, διαιρούμενος δ' εις 

τρία μέρη, τον πρόναον τον σηκον και τον όπισθόδο-

μον. 'Ανήρχοντο δ' εις τον ναόν άπο τής μεσημβρινής 

πλευράς διά δύο ττενών κλιμάκων, ων ή ετέρα, ή προς 

τω προνάω, σώζεται μέχρι τούδε. Άπο δέ τοΟ προ-

νάου είσήρχοντο εις τον .σηκον διά τής έν τω μέσω τοΟ 

ανατολικού τοίχου αύτοΟ θύρας" δ οπισθόδομος δμως 

έχωρίζετο καθ' δλοκληρίαν δι' άθύρου τοίχου άπο τοΟ 

σηκου_, ήτο δέ και διά κιγκλιδώματος πειραγμένος 

ancien monarque de Pise, dont Pélops, son suc

cesseur, obtint la fille Hippodamie. Cette maison 

avait été frappée de la foudre, et, au milieu des 

fondations, on conservait l 'autel de Zeus Iler-

keios, consacré par Œnomaos lui même. Quatre 

colonnes surmontées d'un toit servaient à pré

server des intempéries de l 'air cette colonne toute 

délabrée, dont les morceaux étaient soutenus à 

l'aide de liens. A côté de l 'autel de Zeus Her-

keios, on en éleva plus tard un autre à Zeus Ke-

raunios, qui rappelait la foudre meurtrière. Ce 

monument était situé à gauche du chemin qui se 

dirigeait du grand autel vers le temple de Zeus. 

Héraion. 

Telles étaient les constructions préhistoriques 

qui se trouvaient dans l'Altis et que l 'on conser

vait avec une grande vénération ainsi que cer

tains objets qui. selon la tradition, remontaient 

aussi aux temps préhistoriques. C'est ainsi que 

l'on conservait, par exemple, dans le temple 

d'Héra le disque d'iphitos, sur lequel était gravé 

le texte de la trêve sacrée que les Eléens procla

maient à l 'époque des Jeux Olympiques, et un 

petit lit orné d'ivoire, que l'on appelait le joujou 

d'Hippodamie. " 

A l'Ouest, du côté Nord de PAltis, au pied du 

Kronion et au Nord de l 'autel d'Héra s'élevait le 

temple qui était considéré comme le plus ancien 

d'Olympie : l 'Héraion ou temple d'Héra. Le nom 

de l'architecte qui le construisit nous est in

connu, de même que l'époque à laquelle il fut 

bâti. Les Eléens disaient que ce temple avait été 

fondé par les Scillontiens huit ans après l 'avè

nement de l 'Étolien Oxylos au trône d'Elide, 

c'est-à-dire, selon la chronologie admise par les 

anciens vers 1096 av. J. —C. Nous n'avons au

cune raison de rejeter cette tradition comme dé

pourvue de fondement. En effet, la seule objec

tion sérieuse qu'on y oppose, c'est-à-dire la dé-
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προς έξασφάλισιν τών έν αύτώ άποκειμένων πολυτίμων 

αναθημάτων, έν οις κα'ι ή ύπο τών Κυψελιδών άνατε-

θεϊσα ονομαστή έκ κέδρου λάρναξ, έφ' ής ήσαν είργα-

σμένα ζώδια έκ χρυσοϋ και έλέφαντος και έξ αύτής 

τής κέδρου. 

Το ένδον τοΟ ναου διηρεΐτο διά δύο στυλοβατών, 

έφ' ών έβαινε διπλή σειρά κιόνων έξαφανισθέντων, εις 

τρία μέρη, τδ μέσον, ίκανώς ευρύ, και τούς εκατέρω

θεν αυτου στενούς διαδρόμους" οί εσωτερικοί ούτοι 

κίονες άντιστοιχοΟσι προς τούς έξωτερικούς τής περι

στάσεως. 'Απέναντι δέ τών τελευταίων κιόνων εκάστης 

σειράς δέν ύπήρ/ον έν τοις στενοϊς τοίχοις παραστάδες, 

•διότι οί κίονες προσετέθησαν ύ'στερον, έν άρχή δέ διά

φορος ήτο του ναου ή διαίρεσις. Διά πλαγίων διατει-

χισμάτων, ών έτι καταφανή είναι τά ίχνη, τεσσάρων 

εκατέρωθεν, έσχηματίζοντο έκεϊ δ'που ύστερον ύπήρ-

yov οί διάδρομοι άνά πέντε προς έκατέρω τών μακρών 

τοίχων χωρίσματα. Ο λόγος τής τοιαύτης διαιρέσεως 

είναι άγνωστος, άναγκαιον δμως ν' άναζητηθή έν τη 

άρχαιοτάτη λατρεία, άφ'οδ παρομοία διάταξις παρατη

ρείται και έν τω ναώ τοΟ Έπ ικουρείου 'Απόλλωνος έν 

Βάσσαις, δν έκτισεν δ του Παρθενώνος αρχιτέκτων 

'Ικτίνος, άναγκασθεις πιθανώς έκ θρησκευτικών λόγων 

να μή μεταβάλη τδ διάγραμμα του έν τη αυτή θέσει 

έγειρομένου παλαιοτέρου ναοΟ. ΚαΙ άλλα δέ τινα 

έχουσι κοινά το Ηραϊον και δ έν Βάσσαις ναός, οιον 

τήν δυσαναλογίαν του άριθμοΟ τών έν ταϊς μακραΐς 

πλευραϊς κιόνων προς τον άριθμδν τών έν ταϊς στεναϊς. 

Τδ πάντων δ'μως διδακτικώτατον έν τω Ηραίω διά 

τούς μελετώντας τήν ίστορίαν τής τέχνης είναι το 

ύλικον τής οικοδομίας και δ τρόπος τής γραφικής και 

πλαστικής διακοσμήσεως αύτου. Οί πλείστοι κίονες 

τής περιστάσεως περιεσώθησαν εις ύψος μέχρι 3 μέ

τρων ένιαχοΟ, τινές δ' αυτών,δύνανται και ν' άπο-

κατασταθώσιν άκέραιοι, τών έλλειποντων σφονδύλων 

και κιονοκράνων κατερριμμένων περι τον ναόν. Ομοίως 

περιεσώθησαν και οι τοίχοι του σηκοΟ, αποτελούμενοι 

εξωθεν μέν έκ μιας σειράς μεγάλων υψηλών πλακών, 

συνιστώσης τρόπον τινά τήν βάσιν τοΟ τοίχου, έσωθεν 

δ' έκ τεσσάρων δόμων παραλληλεπιπέδων λίθων, ών 

δ κατώτατος καλύπτεται σχ_εδδν καθ' δλοκληρίαν ύπο 

τοΟ εδάφους τοΟ ναου. Οί τοίχοι λοιπον οί κίονες καΐ 

το κρηπίδωμα είναι κατεσκευασμένα έξ έγχωρίου πώ

ρου κογχυλιάτου" προς άπόκρυψιν δέ τής ευτελους 

όψεως τοΟ τραχέος λίθου οί κίονες ειχον κονίαμα διά 

πολύχρωμων κοσμημάτων λαμπρυνόμενον" κονιατδν 

δ' ήτο και τοΟ ναοΟ τδ έδαφος" οί δέ τοίχοι είχον ξύ-

λινον περίθημα διά γραφών πιθανώς κεκοσμημένον, 

couverte de grossiers ex-voto en terre cuite ou 

en bronze trouvés au-dessous des fondations de 

ce temple, cette objection, disons-nous, n'est 

d'aucune valeur. En effet, au lieu d'admettre 

que ces ex-voto sont postérieurs au XI siècle et 

que, par conséquent, le temple a été bâti à une 

époque plus récente encore, nous pouvons au 

contraire faire remonter à une époque antérieure 

l 'art de ces ex-voto, puisque nous n'avons pour 

nous guider, aucun critérium plus sûr que celui 

de l 'ancienneté, du temple. Quoi qu'il en soit, 

l 'Héraion est le plus ancien des temples grecs 

que l'on connaisse aujourd'hui, c'est-à-dire de 

ceux qui ont été conçus dans la même ordon

nance qui fut suivie depuis. 

Les témoignages de la haute antiquité de l 'Hé

raion sont très nombreux. La longueur en est re

lativement plus grande que celle que l'on retrouve 

dans les proportions des édifices plus récents. 

Il est dorique, hexastyle, périptère, mais au lieu 

de treize colonnes dans le sens de la longueur, 

comme ont la plupart des temples hexastyles, il eu 

compte seize, y compris les colonnes des angles. 

Le soubassement se composait, non des trois 

gradins habituels, mais d'un gradin unique. Le 

temple proprement dit, ou demeure de la déesse, 

était à antes, il était entouré d'une colonnade 

extérieure, reposait sur un soubassement parti

culier et se divisait à l 'intérieur en trois parties : 

le pronaos, la cella et l 'opistodome. On montait 

au temple par deux petits escaliers pratiqués sur 

le côté Sud et dont l 'un, celui qui donnait accès 

sur le pronaos, se voit encore aujourd'hui. Du 

pronaos, on pénétrait dans la cella par la porte 

ouverte au milieu du mur situé à l 'Est. Le mur 

qui séparait la cella de l 'opistodome n'était percé 

d'aucune porte, mais cette dernière partie était 

protégée par une grille destinée à mettre à l 'abri 

les précieux ex-voto qu'elle contenait, parmi les

quels on remarquait le coffre en bois de cèdre 

consacré par les Cypsélides. Sur ce coffre plaqué 

d'ivoire et ciselé d'or se déroulait une vaste et 

curieuse encyclopédie de vieilles légendes belle-
J 

niques. „ 

L'intérieur du temple était divisé en trois par

ties par deux stylobates sur lesquels reposait 

une double rangée de colonnes aujourd'hui dispa

rues, c'est-à-dire en une large nef centrale et en 

Source : Bibliothèque du CIO / IOC Library



δμοίως ξύλινα περιΟήαατα είχον και αί παραστάδες 

και ή φλιά της θύρας τοΟ ναοΟ. 

Έκ των σοοζομένων λιθίνων λειψάνων του ναοΟ 

άδυνατουμεν νά σχηματίσωμεν εννοιάν τινα ακριβή 

της δλης οίκοδομίας αύτοΟ" άλλα δε λείψανα, πλην 

τίνων κεράμων και ένος θαυμαστού δια το μέγεθος και 

την κατασκευήν κεραμίνου ακρωτηρίου, δεν ευρέθησαν 

παραδόξως" και παράδοξον αληθώς θα ή το τοΟτο, αν 

όλος δ ναος ήτο λίθινος, άίρ' ου των άλλων κτιρίων 

της 'Ολυμπίας πολλά ευρέθησαν αρχιτεκτονικά άρθρα, 

άλλα κατά χώραν, άλλα πλησίον εκάστου οικοδομή

ματος και άλλα έντετειχισμένα. εις μεταγενέστερα κτί

σματα. Άλλ' ακριβώς ή ελλειψις αύτη, συνδυα'ζομένη 

μετ' άλλων τεκμηρίων, πείθει ημάς δ'τι λίθινα ήσαν 

μόνα τά σωζόμενα μέρη, τά δέ λοιπά έξ άλλης ύλης 

κατεσκευασμένα. Οι παχύτατοι του σηκοΟ τοίχοι δεν 

φέρουσιν έν τη άνωτάτη • έπιφανεία αύτών τάς δπάς 

έκείνας, τάς χρησιμευούσας προς τον σύνδεσμον τών 

επικειμένων λίθων" είναι δε και ισοϋψείς και τρόπον 

τινά συμμέτρως άποκεκομμένοι, έξ ού κατάδηλον γίνε

ται δτι το ύπερκείμενον μέρος τών τοίχων δεν ήτο 

λίθινον, διότι τότε διάφορος θά ήτο τών έρειπίων ή 

οψις. Φαίνεται λοιπον δτι τάνω τών τοίχων ήσαν κατε

σκευασμένα εξ ωμών πλίνθων, και δτι έπέκειτο αύτών 

ξυλίνη οροφή και δροφος έπίσης ξύλινος διά κεράμων 

έστεγασμένος. Ξύλινα δ' ήσαν και τά έπιστύλια και 

δλη συλλήβδην ή έπιβολή τοΟ ναοΟ. Διά κεράμων δε 

πολύχρωμων έκοσμοΟντο και προεφυλάσσοντο άπο της 

έπηρείας της ατμοσφαίρας τά προέχοντα ξύλα. 

'Αλλά και της περιστάσεως οί κίονες ξύλινοι ήσαν 

έν άρχη. Κατά τους χρόνους του Παυσανίου δ ετερος 

τών κιόνων τοΟ οπισθοδόμου ήτο δρύινος, διότι ούτος 

ένεκα της θέσεως αύτοΰ διατηρηθείς έπι μήκιστον 

τελευταίος πάντων έφθάρη. Οί άλλοι συν τφ χρόνφ 

άντικαθίσταντο άποσαθρούμενοι διά λιθίνων, τοΟτο δέ 

δεικνύουσιν αί ποικίλαι προς αλλήλους διαφοραι τών 

σωζομένων. Διαφέρουσι δ' ούτοι αλλήλων και κατά 

την διάμετρον, και κατά το είδος του λίθου, τδ σχήμα 

τών συνδέσμων, το ύψος τών σφονδύλων και κατά τών 

διαξυσμάτων τδ βάθος και τον αριθμόν"—-έν ω οί λοι

ποί εχουσιν εί'κοσιν έκαστος διαξύσματα, δ παλαιότα

τος εχει δεκαεξ μόνον, δσα δηλαδή και δ πολυθρύλητος 

πρωτοδώριος λεγόμενος κίων πετραίου αιγυπτιακού 

τάφου. — Κυρίως Ιμως μεγάλη παρατηρείται διαφορά 

έν τω σχήματι τών κιονοκράνων" δώδεκα διάφορα 

σχήματα ε'χουσι τά περισωθέντα 18 κιονόκρανα, άλλα 

τδ παλαιότατον άχαρι σχήμα τών κιονοκράνων του 

εβδόμου και έκτου αιώνος π. Χ., άλλα τδ τών καλών 

deux étroits passages collatéraux; ces colonnes 

de l 'intérieur correspondaient à celles de la co

lonnade extérieure. En face des dernières co

lonnes, les murs ne se terminaient point par 

des antes, car, à une époque antérieure, ce 

temple n'était point soutenu par des colonnes 

-et la division intérieure en était différente. Dans 

le sens de la longueur, le temple était divisé 

sur les bas côtés, qui furent par la suite trans

formés en passages latéraux, en quatre cha

pelles, ce qui portait ainsi à cinq la division 

longitudinale du temple. On voit encore aujour

d'hui la trace de ces murs. On ignore la raison 

de cette division, mais elle devait être imposée 

par le rituel antique, puisque nous la retrouvons 

à Bassae dans le temple d'Apollon Epicourios, 

construit sur le plan d'Ictinos, architecte du 

Parthénon, qui fut sans doute contraint par des 

raisons rituelles à n'apporter aucune modifica

tion dans la disposition de ce temple, élevé sur 

l 'emplacement du temple précédent. Il y a d'ail

leurs d'autres rapports entre l 'Héraion et le 

temple de Bassae, comme, par exemple, la dis

proportion du nombre des colonnes des côtés 

longs relativement à celui de la largeur. 

Mais ce qu'il y a de plus instructif dans l 'Hé

raion au point de vue de Γ histoire de l 'art, ce 

sont assurément les matériaux employés à sa 

construction et les ornementations dont la pein

ture et la plastique l 'avaient décoré. La plupart 

des colonnes du péristyle nous ont été conservées 

jusqu'à une hauteur qui atteint parfois trois mè

tres, et quelques-unes d'entre elles peuvent être 

facilement restaurée?, vu que les tambours et les 

chapiteaux qui les composaient ne gisent qu'à 

peu de distance. Les murs de la cella nous ont 

été également conservés: ils se.composent à l 'ex

térieur, d'une rangée de plaques assez hautes, 

qui en forment pour ainsi dire la base, et, à l 'in

térieur, de quatre assises de pierres en forme de 

parallélipipède, dont la rangée inférieure est 

presque recouverte par le pavé du temple. Les 

murs, les colonnes et le soubassement étaient 

donc en pierre coquillière de poros. Pour rendre 

l 'aspect des colonnes moins disgracieux, on les 

avait revêtues d'un stuc rehaussé d'ornements de-

diverses couleurs: le pavé du temple était égale

ment recouvert de stuc, et les murs étaient dis-
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χρόνων της τέχνης και άλλα τδ τών ρωμαϊκών. "Αν 

δέ κατά τδν έβδομον αιώνα τδ πρώτον άντικατεστάθη-

σαν διά λιθίνων ξύλινοι τοΟ ναοϋ κίονες, ουδείς δύναται 

μετά λόγου νά ισχυρισθή δ'τι άναξία πίστεως είναι ή 

παράδοσις περι οίκοδομήσεως τοΟ ναοΟ κατά τον ΙΑ 

αιώνα, άφ' οδ άλλοι κίονες έπι μακροτερον διετηρήθη-

σαν χρόνον. 

"Οθεν εχομεν έν τω Ήραίω παράδειγμα άρχαιότατον 

ξυλοδομίας και πλινθοδομίας, συντελούν μεγάλως εις 

-διαφώτισιν του άμφιλεγομένου ζητήματος περι του 

ύλικοΟ, έξ ού κατεσκευάζοντο έν άρχή οί ελληνικοί 

ναοί. ΤοΟ δέ τοιούτου υλικού ή άπλότης περιεκρύπτετο 

διά τών πλουσίως κεκο-

σμημένων κονιαμάτων, 

δια τών γραφικών ποι-

κιλμάτων τών ξύλων και 

προ πάντων διά τών λαμ

πρώς κεχρωματισμένων 

κεράμων. 

Αλλ' αν διά την ύλην, 

έξ ής ήτο έκτισμένον, 

ύπελείπετο άλλων της 

Ολυμπίας οικοδομημά

των, έθεωρειτο δμως τδ 

"Ηραϊον σεπτδν διά την 

μεγάλην άρχαιότητα αύ-

του και διά την λατρείαν 

της έν αύτφ τιμωμένης 

θεάς. Εις τιμήν της Ή

ρας ήγετο πεντετηρική 

εορτή, δεκαεξ δέ γυναί

κες, έκλεγόμεναι δύο έξ 

εκάστης φυλής τών Η

λείων, υφαινον πέπλον τη θεα'και αγώνα δρόμου εθε-

τον, τά Ήραϊα, ον παρθένοι μόνον ήγωνίζοντο. Μαρ

τύρια δέ τρανά του σεβασμού τών προσερχομένων εις 

την Όλυμπίαν παρεϊχον τάνακείμενα έν τή ναώ πολυ

πληθή αναθήματα. Έν τφ προνάω και τή μεσημβρινή 

πτέρυγι αύτοΟ φαίνονται μέχρι τουοε βάσεις και σύν

δεσμοι άναθημάτων και έγκοπαι εις τους κίονας προς 

έφαρμογήν πινάκων. 

Ε'ις τά έν τω προνάφ δ' αναθήματα πρέπει ίσως νά 

συγκαταλέξωμεν και άξίαν λόγου εικόνα γυναικός, 

φορούσης ποδήρη χιτώνα και πολύπτυχον ίμάτιον. 

Παριστώσα πιθανώς ευγενή Ηλειαν θυουσαν τή θεα, 

έποιήθη ύπδ 'Αθηναίου τεχνίτου, τοΟ Διονυσίου, άκμά-

σαντος κατά τους χρόνους τών πρωτων Ρωμαίων 

αύτοκρατόρων. Τών άποκεκρουσμενων χ^ειρών της λι-

simulés sous un revêtement de bois, décoré pro

bablement de peintures. Un semblable revête

ment de bois était aussi appliqué aux antes et 

aux linteaux des portes. 

Par les débris qui nous en restent, nous ne 

pouvons nous former une idée complète des ma

tériaux de cet édifice; car, chose singulière, ce 

temple ne nous a livré aucun détail important 

d'architecture, à l'exception de quelques briques 

et d'un acrotère en terre cuite, admirable par ses 

dimensions et son artistique élégance. Ce serait 

là, en réalité, un fait bien surprenant, si le temple 

en question eût été complètement construit en 

pierre, puisque tous les autres édifices d'Olym-

pie nous ont livré un grand nombre de motifs 

d'architecture, soit sur place, soit à peu de dis

tance du monument, soit enfin encastrés dans 

d'autres constructions. Cette absence de ruines, 

jointe à d'autres témoignages, est précisément 

ce qui nous porte à croire que les parties de 1 é-

diflce dont les restes nous sont parvenus étaient 

les seules qui aient été construites en pierre. Les 

murs très épais de la cella n'ont point, à leur 

partie supérieure, les trous nécessaires pour le 

scellement des pierres superposées; ils sont aussi 

d'égale élévation et à niveau plan, d'où il résulte 

que la partie qu'ils supportaient n'était point 

construite en pierre, car, dans le cas contraire, 

l 'aspect des ruines serait tout autre. La partie 

supportée par les murs devait donc être en bri

que crue et était couronnée elle-même par une 

charpente et une toiture de bois ; cette dernière 

était recouverte de tuiles. L'architrave et en gé

néral l 'entablement de l'édifice était également 

en bois et les parties saillantes étaient protégées, 

contre les intempéries de l 'air, par des orne

ments en brique polychrome. 

Les colonnes du péristyle étaient aussi primi

tivement en bois. Au temps même de Pausanias, 

on voyait encore, dans l'opistodome, un pilier 

en chêne ; ce support, mieux protégé que les 

autres, avait pu subsister jusqu'à cette époque ; 

tous les autres piliers avaient été successivement 

remplacés par des colonnes de pierre, comme le 

démontre la variété que présentent celles qui 

sont parvenues jusqu'à nous. Elles diffèrent, en 

effet, entre elles par le module, l 'espèce de la 

pierre, la forme du scellement, la hauteur des 
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θίνης εικόνος ή αριστερά έκράτει Ισως θυρατήριον, εις 

δ ένέβαλε λίβανον ή προτεταμένη δεξιά. 

Τά πολυτιμότατα όμως των αναθημάτων έφυλάσ-

σοντο έντος τοΟ σηκοΟ. Έπι βάθρου τεθέντος μετά την 

κτίσιν του ναοΟ εις το βάθος του σηκοΟ. μεταξύ των 

στυλοβατών ήσαν ιδρυμένα αγάλματα του Διος, της 

"Ηρας έπι θρόνου καθημένης και του Πέλοπος, εργα 

άπλα της άρ/αϊκης τέχνης. Της άρχαϊκής ομοίως 

τέχνης, άλλα χρυσελεφάντινα, άνέκειντο έν τω σηκω 

και άλλα ούκ ολίγα αγάλματα, εργα παλαιών γνωστών 

και άγνωστων τεχνιτών. Και ονομαστών δε τεχνιτών 

τών καλών χρόνων ύπήρχον ανατεθειμένα εργα, χρυ

σελεφάντινα, χαλκα, έπίχρυσα και λίθινα. Πλην δέ 

τούτων και σκεύη πολύτιμα, φιάλαι άργυραΐ, χρυσοί 

κρατήρες, άγγεια άλλα διάφορα άργυρα και χρυσά, 

και ή χρυσελεφαντίνη τράπεζα, έφ' ής έτίθεντο τών 

νικητών οί στέφανοι, και ην έποίησεν ο του Φειδίου 

μαθητής Κωλώτης, κοσμήσας περισσώς δι' άναγλύφων 

εικόνων θεών ή ηρώων. 

Ό Πραξιτέλειος Έρυΐις. 

Οί θησαυροί ούτοι της τέχνης έξηφανίσθησαν σχεδόν 

πάντες συληθέντες. "Οτε άπεκαθάρθη το Ήραϊον έκ 

της έπιχώσεως, ήν έποίησεν ούχι όγκος γης έκ τοΟ 

Κρονίου όρους άποσπασθείς, ώς κατ' άρχάς έπιστεύθη, 

άλλά προπάντων τών καταρρυέντων πλινθίνων τοίχων 

τά χώματα, ευρέθη καλώς διατετηρημένη λιθίνη εικών 

Ρωμαίας γυναικός, ής το βάθρον σώζεται κατά χώραν 

έν τω πρώτω μεσοστύλω προς δεξιάν τοΟ εισερχομένου 

εις τόν ναόν. Τον άνδριάντα τούτον δεν άναφέρει ό 

ΙΙαυσανίας, είτε διότι εκρινεν αύτον άνάςιον μνείας, 

είτε διότι ίδρύθη έν τφ μετέπειτα χρόνω, άντικατα-

στήσας άλλον τινά τών ύπ' αύτοΟ καταλεγομένων. 

Πλησίον δέ τούτου έν τώ δευτέρω μεσοστύλω ί'σταται 

το βάθρον τιμαλφούς άναθήματος, του έκ παρίου λίθου 

Πραξιτελείου ΈρμοΟ, ό'στις εύρέθη πρηνής κατακείμε-

νος προ του βάθρου οπόθεν κατέπεσεν, αποκεκρουσμέ-

νην μεν εχων την δεξιάν χείρα και τους πόδας άπο τών 

γονάτων και κάτω, σχεδόν δέ παντελώς άλύμαντα 

διατηρών την κεφαλήν και το λοιπόν σώμα. 

Οτε έπεσκέφθη τόν ναον ό Παυσανίας είδεν ίστάμε-

νον έπι του βάθρο^ του το άγαλμα τούτο, άλλά ξηρώς 

άναφέρει αυτό, έν βραχυλογία ήτις άνοίκειος άντικρυς 

και παράδοξος φαίνεται νυν εις ήμας, μή έκτεθαμβη-

μενους ώς έκεϊνος έκ της άλλης πληθύος τών έν 'Ολυμ

πία άνακειμένων άριστουργημάτων. «Χρόνω δέ ΰστε-

« ρον και άλλα άνέθεσαν εις τό Ήραϊον, Έρμήν λίθου, 

tambours, Ιο nombre et la profondeur des can

nelures. En effet, toutes les colonnes comptent 

vingt cannelures, à l 'exception de la plus an

cienne qui n'en a que seize comme la fameuse 

colonne du tombeau égyptien surnommée proto

dorique. Cette différence est surtout remarquable 

dans la forme des divers chapiteaux. Les dix-

huit chapiteaux qui nous restent présentent douze 

espèces différentes, les uns, le type archaïque et 

disgracieux des septième et sixième siècles av. 

J.-C., les autres, celui de l 'art classique, d'autres· 

enfin, celui de l 'époque romaine. Or, si ce n'est 

qu'au septième siècle que quelques-uns des an

ciens supports de bois eurent besoin d'être rem

placés par des colonnes de pierre, tandis que les 

autres durèrent encore plusieurs siècles, com

ment peut-on s'inscrire en faux contre la tradi

tion qui fait remonter au XI0  siècle la construc

tion de ce temple ? 

Nous avons donc dans l 'Héraion un exemple 

de construction en bois et brique, qui projette une 

vive lumière sur la question si débattue des ma

tériaux dont se composaient les anciens temples 

grecs. Mais la pauvreté de ces matériaux était 

dissimulée sous la riche décoration de stuc, sous 

le revêtement de bois recouvert de peintures et 

surtout sous la riche ornementation de brique. 

Au reste, l 'Héraion était largement compensé 

de son infériorité sous le rapport de la matière 

par la vénération dont il jouissait, à cause de sa 

haute antiquité et du culte de la divinité qu'on y 

adorait. On célébrait, en l 'honneur d'Héra, des 

fêtes quinquennales, dans lesquelles seize fem

mes, dont deux étaient choisies par chacune des 

huits tribus éléennes, offraient à la déesse un nou

veau péplos tissé de leurs mains et présidaient à. 

la célébration des Jeux nommés Héraia. Ces Jeux 

consistaient en divers concours à la course, aux

quels des jeunes filles seules prenaient part. Les 

nombréux ex-voto placés dans le temple d'Héra 

témoignent hautement de la piété des pèlerins 

envers cette déesse. Dans le pronaos et l 'aile mé

ridionale, on aperçoit encore de nombreux pié

destaux et des scellements d'ex-voto, ainsi que 

des entailles pratiquées dans les colonnes pour 

y fixer des tableaux. 

Parmi les ex-voto du pronaos figurait peut-

être un bas-relief représentant une femme vêtue 
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« Διόνυσον δε φέρει νήπιον, τέχνη δέ έστι Πραξιτέ-

« λους.» Δεν έκδηλουται έν ταϊς ολίγαις ταύταις λέ-

ξεσιν ού'τε δ θαυμασμός δ ΰπεμφαινόμενος έν τη περι

γραφή του χρυσελεφάντινου Διος τοΟ Φειδίου, ού'τε δ 

της πολιάς άρχαιότητος σεβασμός, δ παρορμήσας τον 

περιηγητήν εις λεπτομερή έξήγησιν τών έν τή λάρνακι 

τών Κυψελιδών προστύπων ζωδίων. Ουδέ περί τοΟ 

χρόνου καθ' δν άνετέθη το άγαλμα διδασκόμεθά τι 

άκριβές.'Αλλ' άρκεϊ ήμιν δ'τι μανθάνομεν το σπουδαιό-

τατον τούτο, δ'τι εχομεν προ ήμών έργον πρωτότυπον 

έπιφανεστάτου τεχνίτου της άρχαιότητος, το πρώτον 

άν μή το μόνον εύρεθέν έργον αύτοΰ, το πρώτον και το 

κάλλιστον πάντως τών έν 'Ολυμπία εύρεθέντων πρω

τοτύπων έργων άλλων διασήμων αρχαίων τεχνιτών. 

Τον δέ χρόνον καθ' δν έποιήθη δυνάμεθα μετά τίνος 

πιθανότητος να δρίσωμεν. Ό πατρψος θεός τών Άρ-

κάδων Έρμης φέρει τον έν Ήλιδι μέγιστα τιμώμενον 

Διόνυσον, ίδρύθη δ' έξ άρχής το άγαλμα έν τώ Ηραίω 

και δέν έκομίσθη άλλοθεν, ώς οεικνύουσι και τά νώτα 

αύτοΰ, άτινα άφέθησαν άνεπίξεστα, ώς σχεδόν άποκρυ-

πτόμενα ΰπδ τοΰ τοίχου του ναοΰ. Εύ'λογον λοιπόν 

είναι νά ύποθέσωμεν δ'τι άνετέθη εις μνήμην κοινοΟ 

τίνος άγώνος τών Ηλείων και τών Άρκάδων. Τοιαύτη 

δέ κοινή σύμπραξις αναφέρεται έν έτει 343 π. Χ. δ'τε 

οί 'Ηλείοι, συμμαχούντων τών Άρκάδων, κατετρό-

πωσαν τους έπελθόντας εις Ήλιν δημοκρατικούς φυ

γάδας, ζωγρήσαντες και τετρακισχιλίους τών συμμα

χούντων αύτοϊς μισθοφόρων. Της λαμπρας δέ ταύτης 

νίκης και της προς τους 'Αρκάδας συμμαχίας, ήτις 

μακρά και διαρκής προεμηνύετο διά τήν προσχώρησιν 

άμφοτέρων εις τον βασιλέα της Μακεδονίας Φίλιππον, 

μνημεϊον ήτο ίσως το έν τω Ηραίω άνάθημα, δπερ 

κατά ταύτα δ Πραξ ιτέλης έποίησεν έν ώρίμω ήλικία, 

ονομαστός ήδη ων και έξ άλλων έργων αύτοΟ. 

Και είναι άληθώς τό άγαλμα έργον μεγάλου τεχνί

του, τεμόντος ιδίας δδούς έν τή τέχνη, ούχι δ' ώς 

πολλοί ισχυρίζονται νεανίου μή κατορθώσαντος άκόμη 

ν' άποσείση τον ζυγόν της μιμήσεως τών προ αύτοΰ 

και ν' άποδείξη καταφανώς τήν ιδίαν εύφυ'ίαν και δει

νότητα. 'Ανευρίσκομεν έν αύτφ τους διακρίνοντας τά 

δημιουργήματα τοΰ Πραξιτέλους χαρακτήρας, ους έγι-

νώσκομεν έκ μαρτυριών τών παλαιών και έκ σωζο-

μένων άπεικασμάτων έργων αύτοΰ. Και βλέποντες τόν 

Έρμήν άναγνωρίζομεν ότι έποιήθη ύπό τοΰ τεχνίτου, 

τοΟ ακαταμίξαντος άκρως τοις λιθίνοις έ'ργοις τά της 

ψυχής πάθη», τοΰ δεξιωτάτου τών μαρμαρογλύφων, 

τοΰ προσδόντος εις τά πλάσματα τών χειρών του άπα-

ράμιλλον χάριν και δυνηθέντος νά δημιουργήση τύ-

du chiton et d'un himation à plis nombreux, c'é

tait probablement une noble Eléenne qui sacri

fiait à la déesse. Ce bas-relief était l 'oeuvre de 

Dionysios, artiste Athénien des premiers temps 

de l 'empire romain. Les deux mains font défaut : 

la gauche tenait peut-être l 'encensoir, dans lequel 

la droite étendue versait de l 'encens. 

Mais c'est dans la cella qu'étaient placés les 

ex-voto les plus précieux. Au fond de la cella et 

entre les deux stylobates, sur un soubassement 

de construction postérieure à celle du temple, on 

voyait la statue de Zeus, celle d'Héra assise sur 

un trône, ainsi que celle du Pélops. Ces trois 

statues étaient d'art archaïque. Il y avait aussi 

dans la cella un grand nombre d'autres statues 

chryséléphantines d'un art rudimentaire, oeuvres 

d'anciens artistes connus ou inconnus, ainsi que 

des ex-voto exécutés sur ivoire, sur bronze ou 

sur pierre par les artistes les plus célèbres de la 

bonne époque. On y remarquait en outre des 

vases précieux, des patères d'argent, des coupes 

d'or, divers pots d'or et d'argent ; on y voyait 

enfin la table en or et ivoire exécutée par Colo-

tès, élève de Phidias. C'est sur cette table ornée 

de bas-reliefs représentant des dieux et des hé

ros, qu'étaient déposées les couronnes destinées 

aux vainqueurs. 

Hermès de Praxitèle. 

Tous ces trésors ont disparu, pillés pour la plu

part. Lorsque l'Héraion fut déblayé de la couche 

de terre provenant, non d'un éboulement du Kro-

nion, comme on le crut d'abord, mais surtout de 

la chute de murs de brique, on trouva bien con

servée la statue d'une femme Romaine, dont le 

piédestal se voit encore en place dans le premier 

entre-collonnement, à la droite de l 'entrée du 

temple. Pausanias ne parle point de cette statue, 

soit qu'il ne l 'ait pas trouvée digne de mention, 

soit qu'elle n'existât pas encore à son époque et 

qu'elle n'ait été placée que plus tard pour rem

placer une de celles dont il nous a laissé la des

cription. Près de cette statue,» dans le second 

entre-colonnement s'élève un piédestal qui por

tait un ex-voto précieux : l 'Hermès de Praxitèle 

en marbre de Paros, qui fut trouvé renversé au 

pied du socle même qui le portait. Cette statue a 
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πους τελειοτάτους του ιδεώδους καλοΟ χωρίς κατ έλά-

χιστον ν' άπομακρυνθί] της άληθείας. 

Ό θεος απεικονίζεται ε'ις φυσικον μέγεθος, ώς αν

θηρός έφηβος κάλλιστος το είδος, πλήρης ζωής και 

δυνάμεως, γυμνός, στηριζόμενος έπι του δεξιού ποδος 

ύποδεδεμένου σανδάλω. Το βάρος δμως τοΟ σώματος 

δεν πίπτει δ'λον έπι τοΟ ένος ποδός, κατά τον Πολυ-

κλήτειον τρόπον, άλλα και έπι κορμοΟ δένδρου, έφ 1  ου 

έπερείδει την άριστεράν ο θεός, άποθεις έπ αύτοΟ την 

χλαμύδα, γραφικωτάτας σχηματίζουσαν πτυχάς και 

κατά το πλείστον καλύπτουσαν το στήριγμα. Ούτως 

ή στάσις του Έρμου παρίσταται άνετος, ήρεμος και 

αβίαστος, ώς προσήκει εις τους άπόνως και άφροντί-

στως, εις τους «^εϊα ζώοντας» θεούς τοΟ αρχαίου κό

σμου. Έπικάμπτων δέ το γόνυ ειχεν έλεύθερον διά των 

άκρων δακτύλων ψαύοντα το έδαφος τον άριστερον 

πόδα. Τούτων δ' ενεκα και το περίγραμμα του σώ

ματος, μάλιστα της οσφύος και των μηρών, σχημα

τίζεται άβρότατον και χαριέστατον. "Οπως δε μη τοΟ 

τοιούτου περιγράμματος μειώση το κάλλος, δεν έδί-

στασεν δ τεχνίτης προς έπίτευξιν της αναγκαίας στε-

ρεότητος νά συνδέση την δσφυν μετά τοΟ δένδρου δι' 

ύπερείσματος μή δικαιολογουμένου ύπο της παραστά

σεως, δι' άπλου δηλαδή παραλληλεπιπέδου. Ήδύνατο 

μεν ευχερώς να δώση εις τό ύπέρεισμα τούτο σχήμα 

κλάδου του δένδρου, προσαρμόζων αύτο προς την παρά-

στασιν, άλλ' έγίνωσκεν οτι και με τοιούτο σχήμα δεν 

θά επαυε παρέχον αί'σθησιν βεβιασμένου παραπληρώ-

ματος. "Οθεν προέκρινε της μηχανικής δυσχερείας κα

θαρώς μηχανικον έπικούρημα, βέβαιος δτι ούδεις θά 

εψεγεν αύτον διότι οάτως εσωσεν δλην τοΟ περιγράμ

ματος την χάριν, ώς ουδείς εψεξε τον Φειδίαν άναγ-

κασθέντα νά στηρίξη είς κίονα την προτεταμένην δε-

ξιάν τής χρυσελεφαντίνης Παρθένου. 

Έπι τής άριστερας χειρός τοΟ ΕρμοΟ κάθηται δ 

μικρός Διόνυσος, δν δ παιδοκόρος ύπο τών Άρκάδων 

έπικαλούμενος θεος ύποτίθεται φέρων προς τάς τροφούς 

ΝύμΦας. Το θείον βρέφος περιβεβλημένα τά κάτω τοΟ 

σώματος εχον δι' ιματίου, στηρίζει την δεξιάν έπι τοΟ 

•ώμου του Έρμου, την δε λείπουσαν άριστεράν φαίνε

ται δτι προέτεινε, ζητούν τι μετά πολλής έπιθυμίας" 

τοΟτο δ' έκφράζει τb αίσθημα και ή προς τά εμπροσθεν 

φορά τοΟ σώματός του. Και εικάζουσι μεν πολλοί δτι 

διά τής άριστεραξ δ Ερμής έμετεώριζε βότρυν, και 

τον άγαπητον αύτω καρπον έζήτει νά λάβη δ Διόνυσος, 

καταλληλότατον άλλως όντα ώς γνώρισμα προς δή-

λωσιν αύτοΟ, έλλείποντος άλλου συμβούλου προς άνα-

γνώρισιν. "Αλλοι δ'μως παρατηρουσιν δτι δ Ερμής δεν 

perdu tout Γ avant-bras droit et les pieds jusqu'à 

la hauteur des genoux ; la tête et le reste du 

corps en sont presque intacts. 

Quand Pausanias visita Olympie, il vit cette 

statue debout sur son piédestal, mais il n'en fait 

qu'un courte mention dont le laconisme nous 

étonne. Il est vrai que nous n'avons plus comme 

lui l 'avantage de contempler la foule éblouissante 

des chefs-d'œuvre de l'Altis. 

«On en a ensuite placé d'autres (ex-voto) dans 

l 'Héraion : savoir un Hermès en marbre, portant 

Dionysos encore enfant, ouvrage de Praxitèle.» 

Nous ne trouvons dans ce peu de lignes de Pau

sanias ni l 'admiration qui s'empare de lui quand 

il décrit la statue chryséléphantine de Phidias, 

ni le respect pour la vénérable antiquité avec 

lequel il explique les moindres détails du coffre 

des Cypsélides, ni l 'époque à laquelle cette sta

tue fut consacrée. Mais il nous suffît d'apprendre 

de lui que nous nous trouvons en présence d'une 

œuvre originale exécutée par un des plus cé

lèbres artistes de l 'antiquité, que cette œuvre est 

la première, et peut-être l 'unique que nous ayons 

de cet illustre sculpteur, le plus beau joyau des 

œuvres originales découvertes dans les fouilles 

d'Olympie. 

Qant à l 'époque de l 'exécution de cette statue, 

nous sommes en mesure de la déterminer avec 

assez de probabilité. Hermès, divinité protectrice 

des Arcadiens, porte Dionysos, fort vénéré en 

Élide. Cette statue fut faite sur place, et non 

transportée d'ailleurs, la preuve en est que le 

dos n'a été qu'ébauché par l 'artiste, qui savait 

que cette partie decla statue faisant face au mur 

du temple échappait nécessairement au regard. 

C'est donc à juste titre que nous pouvons con

clure que cet ex-voto fut élevé en mémoire d'un 

combat, auquel les Eléens et les Arcadiens pri

rent part en qualité d'alliés. Or, l 'histoire nous 

apprend qu'en 343 av. J. —C., les Arcadiens uni

rent leurs forces à celles des Eléens, qu'ainsi 

unis ils infligèrent une déroute aux bandes de 

démocrates qui avaient fait invasion dans l'Elide, 

et firent prisonniers quatre mille de leurs mer

cenaires. Praxitèle, qui se trouvait à cette épo

que dans l 'âge mûr et dont le nom était déjà 

connu par d'autres chefs-d'œuvre, fit sans doute 

cet ex-voto pour perpétuer la mémoire de cette 
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εχει έστραμμένα τά βλέμματα προς τον παϊδα, και 

κλίνει μέν πως προς τούτον και την κεφαλήν κύπτει 

μικρόν προς τά κάτω, άλλα το απλανές αύτου βλέμμα 

και ή στάσις καθόλου αμφοτέρων δεικνύουσιν δτι δεν 

εχουσί που προσηλωμένην την δρασιν, άλλά την άκοήν 

μάλλον έντείνουσιν, άκούοντες ή/όν τινα. Και λέγου-

σιν δτι δ Ερμής έκροτάλιζε κρόταλα, ή εσειε βαλάν-

τιον έχον νομίσματα, θέλγων διά τοΟ κρότου τον Διό

νυσο ν, άλλοι δέ πάλιν δτι κρατών ρυτον έπλήρου οίνου 

τον κάνθαρον, το άγγεϊον δπερ εϊχεν έν τή άριστερα δ 

παις. "Οπως αν ή εύάρεστος λίαν είναι ή άντίθεσις τής 

ήρεμίας τοΟ ΈρμοΟ και του ύπο σφοδρας έπιθυμίας 

ταρασσομένου σώματος του Διονύσου. 

Ή ήρεμία δ' αυτη του θεοΰ άποτυποΟται θαυμα-

σίως έν τή κεφαλή μάλιστα αυτοΰ, έκφραζούση άμα 

και άρρητόν τινα εύμένειαν και αγαθότητα. Ιίαρέχει 

δ' ή κεφαλή τοΟ αγάλματος άπαράμιλλον τύπον νεα

νικού κάλλους. Πρόσωπον ωοειδές, μικρόν προς τά 

κάτω άποστενούμενον, οφθαλμοί γοργοί και έπέραστοι 

άπογεισούμενοι ύπο οφρύων, αίτινες ήρέμα καμπυ-

λοΟνται προς τάκρα, ρις εύθυτενής, χείλη έπίμεστα, 

μέτωπον οδ το σαρκώδες δέρμα δις κολπούμενον σχη

ματίζει κατά το μέσον στολίδα. Περιστέφει δέ τδ κρα-

νίον κόμη βραχεία και ού'λη, ήν δ τεχνίτης άφήκεν 

έπίτηδες τραχεϊαν, έξαίρων ούτω την αντίθεσιν προς 

την λείαν και άπαλήν σάρκα. 

Ή έξεργασία δέ τοΟ σώματος και τής έσθήτος 

καταδεικνύει δτι ευλόγως έξεθείαζον οί αρχαίοι τον 

Πραξιτέλη ώς άριστοτέχνην έν τή μαρμαρογλυφία. 

Ή εύανθής σάρξ καταφαίνεται, ώς προσφυώς έρρήθη, 

δτι είναι θεοϋ δι' άμβροσίας και νέκταρος τραφεντος, 

ούδέποτε δ' αίσθανθέντος άλγηδόνα. Π λεια και στιλ-

βουσα έπιδερμις δεν αποκρύπτει το σφρίγος τοΟ ακμαίου 

σώματος, προσλαμβάνει δ' δ λίθος έπίφασιν ζωής και 

αίσθήσεως. Ή δ' έσθής είναι μετ' έπιμελείας άκρας 

και άληθείας ένταυτώ έξειργασμένη, ούτως ώστε και 

σαφώς διακρίνεται ή άδρομερής χλαμύς του ΕρμοΟ 

τοΟ λεπτοϋφους χιτώνος τοΰ Διονύσου. Εβοηθει δε τής 

παραστάσεως την άλήθειαν και δ χρωματισμός τοΟ 

άγάλματος. Διότι χρωματισμένα δεν ήσαν μόνα τά 

μετάλλινα προσαρτήματα, οίον οί ιμάντες τών σανδα-

λων και το κηρύκειον, δπερ έφερεν έν τή άριστερα δ 

θεός, άλλά και ή έσθής και ή κόμη και αύτο το σώμα, 

ώς γίνεται φανερον εκ τίνων σωζόμενων ιχνών του 

χρωματισμού. Γνωστόν δ' είναι έκ μαρτυριών συγγρα

φέων δτι δ Πραξιτέλης έχρωμάτιζε τά έργα του, και 

κάλλιστα αυτών εκρινεν έκεϊνα, εις τά δποϊα συνειρ-

γάσθη και δ ζωγράφος Νικίας. 

alliance, qui promettait d'être permanente par 

suite de l 'adhésion des deux pays à la politique 

de Philippe, roi de Macédoine. 

C'est là, en effet, l 'œuvre d'un grand artiste, 

qui s'est déjà ouvert une nouvelle carrière dans 

l 'histoire de l 'art, et non, comme le prétendent 

quelques-uns, d'un débutant qui n' était point 

encore parvenu à secouer le joug de l'imitation 

que lui imposaient ses prédécesseurs et d'oser 

créer un produit de sa capacité personnelle et de 

son propre génie. Nous retrouvons dans cette 

statue le cachet distinctif des œuvres de Praxi

tèle ; en effet, d'après les copies que nous en 

avons et d'après les témoignages des anciens, en 

contemplant cet Hermès nous en reconnaissons 

l 'auteur, qui savait communiquer au marbre 

toute l 'intensité des passions de l 'âme, le plus 

habile des sculpteurs qui imprimait à ces créa

tions une grâce incomparable et qui. sans porter 

la moindre atteinte à la réalité des formes, s'éle

vait au plus sublime idéal. 

Cette statue de grandeur naturelle représente 

Hermès dans toute la sveltesse d'un beau jeune 

homme plein de vie et de force ; nu, il s 'appuie 

sur le pied droit chaussé d'une sandale. Le poids 

entier du corps ne repose pourtant pas seulement 

sur la jambe droite, à la manière de Polyclète, 

mais aussi sur un tronc d'arbre, auquel il s 'ap

puie du bras gauche et sur lequel est rejetée sa 

chlamyde, qui retombe en plis capricieux. L'atti

tude du dieu estaisée, naturelle, élégante, comme 

il convient à l'existence facile et insouciante d'une 

divinité du monde antique. Le pied de la jambe 

gauche, dont le genou est légèrement incliné, 

effleure à peine le sol, cette pose, jointe à l 'atti

tude générale, imprime au mouvement des han

ches un caractère de molle élégance. Pour ne 

point porter atteinte à cette élégante attitude, l 'ar

tiste n'a point hésité à relier la statue au tronc de 

l 'arbre par un point de soutien qu'il aurait faci

lement pu remplacer par une branche d'arbre 

tronquée, mais l 'artifice n'en aurait pas moins 

été évident ; c'est pourquoi l 'artiste n'a nulle

ment cherché à le dissimuler, persuadé que per-
'è 

sonne ne lui en voudrait de n'avoir point sacrifié 

la gracieuse attitude de la pose à l 'emploi de ce 

point d'appui. Il a d'ailleurs, en cela imité Phi

dias, qui n'hésita pas à soutenir par une colonne 
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Oi θικίανροί. 

Ταΰτα ήσαν τα έν τώ Ήραίω άνακείμενα πολύτιμα 

αναθήματα, μαρτυροΟντα δ'τι συν τω χρόνω κατέστη 

δ ναος ταμεΐον των έν Όλ υμπία κειμηλίων, άφοΟ πλην 

των έξ άρχής έκεϊ ιδρυμένων κ at, αλλα μετεκομίσθησαν 

αύτόσε προς μείζονα άσφάλειαν. 'Αλλ' ύπήρχον έν τη 

"Αλτει και έτερα οικοδομήματα, αυτά ταΟτα αναθή

ματα οντα και μόνον σκοπον έχοντα την φύλαξιν ανα

θημάτων. Πόλεις ή ηγεμόνες εύτυχήσαντες έν πολέμω, 

άπέδιδον εύγνωμονοΟντες εις τον Όλ υμπιον θεον μοι-

ραν των λαφύρων, ήγειρον δε ίδια οικοδομήματα προς 

κατάθεσιν των πλουσίων αναθημάτων, όπως διαιωνισθη 

και της ευσεβείας και της γενναιοδωρίας αυτών ή 

μνήμη. Εις τα ιδρύματα δέ ταΟτα μετεκόμισαν επειτα 

οί έν Όλυ μπία ίερεϊς και αναθήματα άλλων, άτινα 

ένεκα της υλης ή τοΟ σχήματος ή τοΟ προορισμού 

αυτών δεν επρεπε να ώσιν έκτεθειμένα έν ύπαίθρω ή 

δεν είχον /^ώραν έν άλλω τινι οικοδομήματι. Έκα-

λοΟντο δε ταΟτα θησαυροί και ήσαν έκτισμένα έπι 

κρηπϊδος έκ λίθου πωρίνου έν τη "Αλτει, προς άρκτον 

τοΟ Ηραίου, έν ύπωρεία τοΟ Κρονίου όρους. Ειχον δε 

το σχήμα δωρικοΟ ναου έν παραστάσιν, με την είσοδον 

νεύουσαν προς νότον, ήτοι προς την "Αλτιν, πλην τοΟ 

έσχάτου πάντων, δ'στις ειχεν έν άρχη την συνήθη έξ 

άνατολών είσοδον, Οπερκείμενος τοΟ Σταδίου, προσε

τέθη δ 1  επειτα εις αυτόν μετασχηματισθέντα εις πρό-

στυλον και είσοδος άπο νότου. Το μέγεθος αύτών οέν 

ήτο μέγα" δ μέγιστος θησαυρός, δ τών Γελωων, ει^ε 

μήκος μεν 16,3S μ. πλάτος δε 13,17, δ δ' έλά/ιστος 

δ τών Κυρηναίων, πλάτος 5^78 μ. και ίσον περί

που μήκος. 

Δώδεκα είναι έν δ'λω οί έπί της κρηπϊδος θησαυροί" 

τών πλείστων μόνα τά έδάφη της κατασκευής περιε-

λείφθησαν, τριών δέ, τοΰ τών Σικυωνίων και τών δύο 

τελευταίων, τών Μεγαρέων και τών Γελωων, ευρέθη

σαν και αρχιτεκτονικά μέλη ίκανά δ'πως παράσχωσιν 

ήμϊν έννοιαν της δ'λης οίκοδομίας. Ό Παυσανίας δέκα 

άντι δώδεκα καταλέγει θησαυρούς, τοΟτο δέ διότι 

καθ' δν χρόνον επεσκέφθη την Όλυμπίαν ήσαν κατη-

δαφισμένοι οί δύο μεταξύ του θησαυροΟ τών Συρακου-

σίων και τοΟ τών Κ αρχηδονίων δια την κατασκευήν 

δδου εις το Κρόνιον όρος άγούσης, διερχομένης δέ δι'αύ

τών. Κατηδαφισμένος έπίσης ήτο τότε και ναισκος 

τις ή ήρώον μεταξύ της Εξέδρας του Ήρώδου και 

τοΟ ΘησαυροΟ τών Σικυωνίων, έκλαμβανόμενος και 

ούτος ύπό τίνων ώς δέκατος τρίτος θησαυρός. 

Ο παλαιότατος τών θησαυρών Φαίνεται δτι  είναι δ 

le bras de la statue chryselephantine d'Athéna. 

Sur le bras gauche d'Hermès est assis le petit 

Dionysos, que ce dieu, appelé par les Arcadiens 

paiclocore {nourricier), porte aux Nymphes qui 

l 'allaitent. Le divin bébé a la partie inférieure 

du corps recouverte d'un manteau, et appuie sa 

main droite sur l 'épaule d'Hermès. Quant à la 

gauche, qui fait aujourd'hui défaut, elle était 

semble-t-il tendue vers,un objet désiré; c'est ce 

que nous indiquent le mouvement général du 

corps porté en avant ainsi que l'expression du 

visage. Plusieurs pensent que de la main droite 

Hermès tenait suspendu une grappe de raisin que 

Dionysos cherchait à saisir ; c'était là d'ailleurs le 

plus heureux attribut distinctif qu'ait pu trouver 

l 'artiste. D'autres critiques font observer qu'Her

mès n'a pas les yeux tournés du côté de l 'enfant 

vers lequel il a la tête penchée et le corps in

cliné, mais que son regard immobile et que son 

attitude ainsi que celle de l 'enfant démontrent 

que rien ne concentre leur regard et qu'au con

traire ils semblent plutôt prêter l 'oreille à quel

que bruit ; ils en ont conclu qu'Hermès faisait 

résonner des castagnettes ou agitait une bourse 

garnie de monnaies, captivant de la sorte l 'atten

tion de Dionysos ; d'autres enfin prétendent qu'il 

tenait une corne remplie de vin qu'il versait dans 

la coupe que l'enfant avait dans la main gauche. 

Quoi qu'il en soit, l 'expression calme d'Hermès 

et le violent désir qui agite l 'enfant forment un 

contraste des plus heureux. 

Cette sérénité du dieu est surtout admirable

ment empreinte sur son visage plein d'une amé

nité et d'une bonté ineffable. Cette tête nous 

fournit un modèle inimitable de beauté juvénile. 

Il a le visage ovale, les yeux vifs, étincelants, 

ombragés de sourcils dont l 'extrémité est légè

rement arquée, le nez droit, les lèvres pleines et 

la ligne droite du front rompue par deux saillies. 

Le crâne est recouvert d'une chevelure courte 

et frisée peu fouillée à dessein par le ciseau de 

l 'artiste, pour qu'elle forme ainsi un contraste 

avec le poli de la chair. 

Le travail du corps et de la draperie nous con

firme l'idée que les anciens se faisaient du mérite 

artistique de Praxitèle. Les chairs vivantes de 

ce marbre nous apprennent par leur fraîcheur, 

comme on l 'a dit avec justesse, qu'elles appar-
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-των Γελωων, υπερκείμενος του Σταδ ίου, κατασκευα

σθείς δ' ίσως κατά την πρώτην πεντηκονταετηρίδα του 

έκτου αιώνος π Χ. Κατά τον αυτόν δ' αιώνα έκτίσθη-

σαν δ τών Μεγαρέων και δ τών Συβαριτών, ών ή 

πόλις κατεσκάφη έν ετει 510 π. Χ. Ό τών Καρχη

δονίων ανετέθη ύπο του Γέλωνος εις μνήμην της νίκης 

έν τή προς τούτους μάχη, τω 480 π. Χ. Επίσης του 

πέμπτου αιώνος είναι και δ τών Σικυωνίων θησαυρός, 

καίτοι δ Παυσανίας πλανηθείς βέβαιοι δτι ήτο ανάθημα 

του κατά τά μέσα του εβδόμου αιώνος τυραννήσαντος 

τών Σικυωνίων Μύρωνος. Νεώτατος δέ τών θησαυρών 

είναι προδήλως δ τών Σελινουντίων, άρου δι' έλλειψιν 

χώρου ένεσφηνώθη μεταξύ δύο'παλαιοτέρων' έκτισθη 

•ομως και ούτος κατά τον πέμπτον αιώνα, προ της έν 

ετει 409 π. Χ. καταστροφής τοΟ Σελινούντος ύπο 

τών Καρχηδονίων. 

Τών έν τοις θησαυροϊς τούτοις άνακειμένων αναθη

μάτων ούδέν περιεσώθη. Αλλα μεν έσυληθησαν δια 

την άξίαν της ΰλης, έξ ής ήσαν κατεσκευασμένα, άλλα 

δ' ευ'ρθαρτα όντα ένωρίς κατεστράφησαν. Και έν δσω 

άκόμη άβλαβη εμενον τά οικοδομήματα, δεν έμειναν 

τάναΟήματα δπου έξ αρχής ειχον άνατεθή. Κατά τους 

χρόνους τοΟ Παυσανίου εις τών θησαυρών, δ τών Κυ

ρηναίων, ούδέν είχε πλέον ανάθημα, άνέκειντο ο έν 

αύτω άλλοθεν μετακομισθεισαι εικόνες Ρωμαίων αύτο-

κρατόρων, έκ δέ τοΟ τών Μεγαρέων άγαλμα τι κεορινον 

έπίχρυσον της'Αθήνας είχε μετακομισθή εις το Ηραϊον. 

tiennent à un dieu qui se nourrit d'ambroisie et 

qui n'a jamais éprouvé l'atteinte de la douleur. 

Sous la finesse et le poli de l 'épiderme on sent 

la force d'un corps robuste, et la pierre semble 

animée de mouvement et de vie. La draperie est 

d'une exécution tellement soignée qu'on distingue 

à première vue l 'épaisse chlamyde d'Hermès du 

clair tissu dont est fait le chiton de Dionysos. 

La peinture venait donner plus de vraisem

blance encore à cette œuvre, car l 'artiste avait 

eu soin de relever par des couleurs non seule

ment les parties métalliques rapportées, telles 

que les courroies des sandales et le caducée que 

le dieu tenait de la main gauche, mais encore la 

draperie, la chevelure et le corps lui-même 

comme en témoignent encore des traces de colo

ration. D'ailleurs, comme nous l 'apprennent des 

auteurs de l 'antiquité, Praxitèle ornait ses sta

tues de diverses couleurs, et, parmi ces diverses 

oeuvres, il estimait surtout celles auxquelles avait 

collaboré le peintre Nicias. 

Les Trésors. 

Tels étaient les précieux ex-voto que l'on admi

rait dans Γ Héraion. Ce qui nous démontre 

qu'on avait peu à peu placé ou transporté, pour 

plus de sûreté, dans ce temple les chefs-d'oeuvres 

d'Olympie auxquels on attachait le plus haut prix. 

Mais il y avait dans l'Altis d'autres constructions 

destinées à abriter les offrandes, et qui étaient 

elles-même élevées à titre d'ex-voto. Des cités 

ou des princes après une guerre heureuse en

voyaient dans leur reconnaissance une partie du 

butin au dieu d'Olympie, ou faisaient élever à 

leur frais des constructions particulières desti

nées à abriter les riches ex-voto, afin de perpé

tuer de la sorte le souvenir de leur piété et de 

leur munificence. Dans ces bâtiments les prêtres 

d'Olympie firent transporter ensuite d'autres 

ex-voto, qui à cause de leur forme ou de leur 

destination ne pouvaient rester exposés en plein 

air ou pour lesquels on ne trouvait point de 

place convenable dans les auires édifices. On 

donnait à ces monuments le nom de trésors ; ils 

étaient construits dans l'Altis sur une levée en 

pierre poreuse qui s'étend, au nord de l 'Héraion, 

sur les dernières pentes du Kronion ; ils avaient 
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Έκ των περισωθέντων όμως ολίγων αρχιτεκτονικών 

λειψάνων πολλά έδιδάχθημεν άξια λόγου. Έν πρώτοις 

έσφαλμένη απεδείχθη ή κρατούσα γνώμη, δτι οί τοιού

τοι θησαυροί ήσαν κυψελοειδή κτίρια, δμοια προς τους 

θησαυρούς έπίσης καλουμένους παναρχαίους τάφους 

της Μυκηναίας περιόδου. Επειτα όσα έλέγοντο περι 

καλύψεως τών θησαυρών εσωθεν διά χαλκών έλασμά-

των και περι παλαιότατων δήθεν παραδειγμάτων 'ιωνι

κού ρυθμοΟ έν Ολυμπία κάτεφάνη δτι ήσαν ανυπό

στατα, στηριζόμενα εις παρανόησιν χωρίου τίνος του 

Παυσανίου. Διότι οί δύο χαλκοί θάλαμοι, ούς ειδεν 

ούτος έν τφ θησαυρφ τών Σικυωνίων, ούδεμίαν ειχον 

σχέσιν προς την' οικοδομίαν του θησαυροΟ, αλλ' ήσαν 

αναθήματα φορητά σχήμα πιθανώς έχοντα ναοΰ. Και 

ταύτα μεν τάρνητικά διδάγματα. Άλλ' έκ της μελέ

της τών θησαυρών διδασκόμεθα πλην άλλων πώς 

κατ αύστηράς μαθηματικάς αναλογίας φκοδόμουν οι 

Σικυωνιοι, πώς οί Γελώοι και οί Μεταποντϊνοι έκδσμουν 

τους ναούς διά κεράμων πολυχρώμων, προσηλουμένων 

εις το γεϊσον. Βλέπομεν δ δτι τάς κεράμους ταύτας 

έκομισαν έκ τής πατρίδος αυτών και δτι οί Σικυώνιοι 

ούχι μέρος μόνον άλλά το ύλικον του ΘησαυροΟ δλον, 

πλην τών θεμελίων, κατειργασμένον μετήνεγκον έκ 

Σικυώνος εις Ολυμπίαν, δπου συνήρμοσαν αυτό. Τά 

δ εύρεθεντα τεμάχια έκ του άετώματος τοΟ ΘησαυροΟ 

τών Μεγαρέων, έν ω ήτο έπειργασμένος δ τών θεών 

και γιγάντων πόλεμος, πολύτιμον παρέχουσι συμβολήν 

ε'ις την ίστορίαν τής πλαστικής. 

01 Ζίΐνες. 

Κάτωθεν τών θησαυρών προς τή κρηπιδι μεταξύ 

του Μητρώου και τής εισόδου τοΟ Σταδίου, σώζονται 

κατα χωράν λίθινα βάθρα, έφ ων ίσταντο το πάλαι 

χαλκά τοΟ Διος αγάλματα. ΈκαλοΟντο δέ ταΟτα Ζα-

νες κατα την τών Ηλείων διάλεκτον, και έστήθησαν 

ουχί προς τιμήν νικησάντων αθλητών, ώς οί κοσμουν-

τες την Αλτιν ανδριάντες, άλλ' εις διαιώνισιν τής 

άπιστίας τών παραβάντων τους έναγωνίους νόμους, 

και όπως έμπνεωσι μεν φοβον εις τούς παρανομοΟντας, 

διδασκουσι ο δτι δ Ολυμπικος άγων είναι άγων αρε

τής και ο υ χι χρημάτων. Αί άπονεμόμεναι εις τούς 

νικητάς τών 'Ολυμπίων μέγισται τιμαί και έν 'Ολυμ

πία και έν τή ίδ(α αύτών πατρίδι δυνατόν ήτο νά 

παρορμήσωσι πλουσίους άθλητάς δπως έπιζητήσωσι 

τον στεφανον διά καταδολιεύσεως τών νόμων, δεκάζον-

τες τους ανταγωνιστας η αλλα τοιαΟτα παράνομα 

μηχανώμενοι. Εις τούτους λοιπον έπεβάλλετο χρημα-

l'ordonnance d'un temple dorique à antes dont 

l 'entrée tournée vers le Sud donnait sur l'Altis, à. 

l 'exception du dernier qui avait à l 'origine son 

entrée tournée vers l 'orient; à ce dernier trésor 

qui donnait sur le stade fut ajoutée une nouvelle 

entrée du côté du Sud quand l'ordonnance en fut 

par la suite transformée. 

Ces édifices étaient de petites dimensions ; lo 

plus considérable celui de Géla avait 16 mètres 

39 de long sur 13 mètres 17 de large, et le plus-

petit, celui de Cyrène 5 mètres 78 de long, sur 

autant à peu près de large. 

Les trésors qui s'élevaient sur la levée de-

pierre en question étaient en tout au nombre· 

de douze. De la plupart de ces édifices il ne nous 

reste que l'empreinte du sol; trois seulement, 

les trésors des Sicyoniens et les deux derniers 

ceux de Mégare et de Géla nous ont laissé des

fragments d'architecture assez nombreux pour 

que nous puissions en faire la restauration. Pau-

sanias n'énumère que dix trésors, et non douze,, 

car, à 1 époque de son voyage, deux d'entre eux 

avaient été démolis par suite de la construction 

d une route qui aboutissait au Kronion; ces deux 

trésors étaient situés entre celui de Syracuse et 

celui des Carthaginois. A la même époque était 

également disparu un petit temple ou Héroon 

situé entre l 'Exèdre d'Hérode et le trésor des 

Sicyoniens. C est cet edifice que quelques auteurs-

considèrent comme le treizième trésor. 

Le plus ancien trésor d'Olympie paraît avoir-

été celui de Géla, il dominait le stade et avait été 

fondé vers le commencement du sixième siècle 

avant J.—C. Dans le même siècle on construisit 

aussi ceux de Mégare et de Sybaris; on sait que 

cette dernière ville fut renversée de fond en, 

comble en 510 avant J. —C. Le trésor des Car

thaginois fut élevé sur l 'ordre de Gélon pour per

pétuer la mémoire de sa victoire sur les Cartha

ginois en -480 avant J. —C. 

Le trésor des Sicyoniens remonte aussi au cin

quième siècle, et c'est par erreur que Pausa-

nias en attribue la fondation à Myron, tyran de 

Sicyone, qui gouvernait cet État vers le milieu 

du septième siècle. Le moins ancien des trésors-

est assurément celui du Sélinonte, puisque l 'em

placement faisant défaut, on fut obligé de l 'ap

puyer sur deux autres plus anciens. La construc-
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τική ζημία μεγάλη, άπb δέ τών εισπραττομένων χρη

μάτων κατεσκευάζοντο οί Ζανες" αν δ' οί παρανομή-

σαντες ήδυνάτουν, ώφειλεν ή πόλις αύτών νά καταβάλη 

την ζημίαν, άλλως άπεκλείετο τών 'Ολυμπίων. ΤοσοΟ-

τος δμως ήτο δ σεβασμός τών "Ελλήνων πρδς τούς 

νόμους, τοιαύτη ήτο ή κατά τούς ύ'στερον χρόνους 

δεινώς ύπο τών Ρωμαίων δυσφημηθεϊσα ελληνική πί-

στις, ώστε έν τοις δακτύλοις ήριθμουντο οί παρανομή-

•σαντες κατά την ύπερχιλιετή τών'Ολυμπίων οιάρκειαν. 

Τέσσαρας δλους αιώνας μετά την πρώτην 'Ολυμπιάδα 

συνέβη ή πρώτη παράβασις τών έναγωνίων διατάξεων 

ύπο θεσσαλοΟ άθλητοΟ, διαφθείραντος διά χρημάτων 

τους άνταγωνιστάς. Οί μετ' αύτον μέχρι τών έσχάτων 

χρόνων άδικήσαντες ήσαν επτά έν δ'λω, έξ ών εις 

Άλεξανδρευς άποδράς τοΟ αγώνος έζημιώθη έπι δει

λία, μόνος, ώς λέγει δ Παυσανίας, πάντων τών Ελ

λήνων έπι τοιούτω έγκλήματι καταδικασθείς. 

ϊό Μητρφον. 

'Εγγύτατα έπίσης τή κρηπϊδι τών θησαυρών, εις 

-ους άνάγουσιν άναβαθμοι κατά τό πλείστον σωζόμενοι, 

Ι^ετά το Ήραιον και προ τής βάσεως τοΟ πρώτου 

tion en remonte néanmoins au cinquième siècle, 

avant la destruction de Sélinonte par les Cartha

ginois, qui eut lieu en 409 avant J. —C. 

Aucun des ex-voto déposés dans ces trésors 

n'est parvenu jusqu'à nous ; les uns par leurs 

matières précieuses ont provoqué le pillage, 

d'autres par suite de leur fragilité sont depuis 

longtemps disparus, et depuis longtemps déjà 

ils n'étaient plus en place tandis que les édifices 

étaient encore intacts. A l'époque même de Pau-

sanias, un des trésors, celui de Cyrène,ne possé

dait plus d'ex-voto ; ils avaient été remplacés par 

les statues des empereurs Romains, et la statue 

en bois de cèdre doré qui représentait Athéna 

avait été transportée à la même époque du trésor 

de Mégare au temple d'Héra. 

Quant aux fragments d'architecture de ces 

divers trésors, ils sont pour nous d'un précieux 

secours: ils nous démontrent d'abord que, contrai

rement à l'opinion jusque-là généralement admise, 

ces trésors n'étaient point, comme ceux des tom

beaux préhistoriques de Mycènes, en forme de 

voûte sphérique, ils ont également prouvé que 
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Ζανός, ύπάρχει δωρικός ναός, έλάχιστος το μέγεθος, 

το Μητρωον. Ή λατρεία της 'Ρέας, της μητρός των 

θεών, ήτο παλαιοτάτη έν Ολυμπία" έν τοις ίΐΐαθυτά-

τοις στρώμασι της "Αλτεως εΟρέθησαν κύμβαλα, τα 

συνήθη σκεύη της λατρείας της θεας, και άλλα ανα

θήματα. Ταΰτα όμως άποΟεικνυουσι μόνον οτι b προς 

δυσμάς τοΟ ναοΰ βωμός ήτο της μητρός των θεών, 

άδηλον δέ μένει άν και ναος ύπήρχεν έν παλαιοτάτοις 

χρόνοις έκει ιδρυμένος. Ο δέ ναός, ου σώζονται σήμε

ρον τά θεμέλια μόνον και αρχιτεκτονικά μελη, άτινα 

ευρέθησαν εντετειχισμένα έν βυζαντινοις κτίσμασι, 

φαίνεται δτι ωκοδομήθη κατά τάς άρχάς πιθανώς του 

Δ'αιώνος π. Χ. και μετεσκευάσθη κατά τους ρωμαϊ

κούς χρόνους. Είναι έζάστυλος περίπτερος, έχων ένδεκα 

άντι δεκατριών κιόνων έν ταϊς μακραϊς πλευραις, δ οέ 

σηκος αποτελεί ναον έν παραστάσι, την εί'σοδον έχοντα 

ίσως άπο δυσμών, απέναντι δηλαδή του παλαιοΟ βωμού 

της'Ρέας, τον δ'όπισθόδομον προς ανατολάς" άλλάτοΟτο 

είναι άμφίβολον. Όμοίως άγνωστος είναι και ή έσωτε-

ρική του ναοΰ διάταςις. Οί δέ κίονες και άλλα αρχιτε

κτονικά μέλη τοΟ Μητρώου, ίζ εγχωρίου πώρου κατε-

σκευασμένα έπεχρίσθησαν άτέχνως κατάτούςρωμαϊκούς 

χρόνους δΓ άδροΟ κονιάματος, καλυψαντος τον παλαιό-

τερον γραφικον κόσμον αυτών, ου ζωηρά ίχνη διακρί

νονται ένιαχου, δ'που το ρωμαϊκον κονίαμα άπετρίβη. 

ΔΓ ομοίου δέ κονιάματος εΐχον έπιχρισθη και αί κερά-

αιναι σιμαί" κεράμινος δ' ήτο και δλος του ναοΰ δ 

οροφος, ξύλινη δ'  ή Οροφή. 

Έπι Παυσανίου διετήρει δ ναος το άρχαϊον ονομα, 

άγαλμα ο'μως της Μητρός τών θεών δέν άνέκειτο έν 

αυτώ, άλλ' ανδριάντες ήσαν ιδρυμένοι Ρωμαίων αυτο

κρατόρων" τοιούτοι δ' άνδριάντες λίθινοι άνευρέθησαν 

και κατά τάς άνασκαφάς έν αυτώ. Όθεν φαίνεται δτι 

κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους ή μέν λατρεία της Μη

τρός τών θεών έξέλιπεν, αντικατέστησε δέ ταύτην ή 

λατρεία θεών νεωτέρων άλλά κραταιοτέρων, τών άπο-

θεωθέντων 'Ρωμαίων κοσμοκρατόρων. 

Το ΙΙοίΓτανεϊον. 

κατά το Έν τη αύτη βορείω πλευρά της "Αλτεως, 

δυτικον πέρας αύτής, ύπήρχε και άλλο θρησκευτικον 

οικοδόμημα παλαιότατον, άλλά πολλάκις έπισκευασθέν 

και ανακαινισθένη,το Πρυτανεϊον. Και του μέν, αρχαιο

τάτου κτιρίου ολίγιστα και ασήμαντα δλως διεσώθη

σαν ίχνη, σαφέστερον δ' είναι το διάγραμμα της κατα

σκευής του Πρυτανείου κατά τους ελληνικούς χρόνους 

και τών μεταβολών, αί'τινες έπηνέχθησαν εις αύτό 

ces édifices n'étaient point de style ionique et 

que l 'intérieur n'en était point revêtu de lames 

de bronze, comme on le prétendait d'après une 

fausse interprétation d'un passage de Pausanias, 

car les deux chambres d'airain que Pausanias 

vit dans le trésor des Sicyoniens n'étaient point 

des constructions, mais de simples ex-voto porta

tifs, probablement en forme de temple. Outre ces 

enseignements négatifs, l 'étude de ces trésors 

nous apprend entre autres quelle exactitude-

mathématique apportaient les Sicyoniens dans 

les proportions de leurs édifices, comment les 

constructeurs de Géla et de Métaponte transpor

taient de leur pays les briques polychromes 

qu'is fixaient au fronton de leurs temples. Ces 

trésors nous démontrent aussi que les Sicyoniens 

transportaient également de leur patrie, à l 'ex

ception des fondations, tous les matériaux qui 

entraient dans leur construction d'Olympie, où 

ils les ajustaient sur place. Les débris du fron

ton du trésor de Mégare, dans lequel figurait le 

combat des dieux et des géants, sont aussi d'une 

grande utilité pour l 'histoire de la plastique. 

Les Zanes. 

Au bas de la terrasse des trésors, entre le Mé-

troon, et l 'entrée du stade l'on voit encore des 

piédestaux en pierre autrefois surmontés de sta

tues de Zeus en bronze, que dans l 'argot du pays 

on appelait Zanes. Ces statues n'avaient point 

été éi'igées en l 'honneur des vainqueurs comme 

celles qui décoraient l 'Altis ; elles avaient été 

fondues avec le produit des amendes infligées 

pour contravention au règlement des Jeux, et 

devaient servir de leçon à tous les Grecs, en 

leur apprenant que personne ne devait donner de· 

l 'argent pour obtenir la victoire à Olympic. 

Les grands honneurs que l'on accordait aux 

olympionikes, aussi bien à Olympie que dans 

leur patrie, pouvaient inspirer a quelques riches 

athlètes le désir d'obtenir la palme par des moyens 

frauduleux et de tenter de gagner à prix d'ar

gent leurs adversaires, ou enfin d'employer d'au

tres stratagèmes illicites. A ceux qui se rendaient 

coupables de tels délits, était donc imposée une 

forte amende, dont le produit était destiné à la 

fabrication des zanes ; si les auteurs du délit se^ 
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κατά τούς ρωμαϊκούς. H είσοδος τοΟ οικοδομήματος, 

τετραγώνου το σχήμα μέ πλευράς μήκους 32 μ. περί

που, ήτο προς μεσημβρία ν, άπο της "Αλτεως. Διά 

πρρστώου τών ρωμαϊκών χρόνων είσήρχοντο εις τετρά-

γωνον οίκημα, έν ω αναμφιβόλως ήτο ή εστία, ή ιερά 

της 'Ολυμπίας έστία, έφ' ης άσβεστον έκαιε πυρ ήμέ-

ρας και νυκτός" τοΰτο δέ συνείχετο προς πρόδομον, 

προκείμενον εύρυτάτης αιθούσης, ής την οροφήν έστή-

ριζον κεκονιαμένοι πλίνθινοι κίονες. Ήτο δ' αυτή το 

έστιατόριον, έν ω εϊστίων οί 'Ηλείοι τούς νικώντας τών 

αθλητών.'Εκατέρωθεν του οικήματος έξετείνοντο στοαί, 

ή μέν ισομήκης προς την άνατολικήν πλευράν τοΟ 

δλου οικοδομήματος, ή δέ το ήμισυ περίπου καταλαμ-

βάνουσα της δυτικής πλευράς. Η στοά δ' αύτη μετε-

ποιήθη κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους είς τρικλίνιον, 

παραπλήσιας δέ μεταβολάς ύπέστη και ή αντίστοιχος 

μείζων στοά. 
ϊο Φιλίππειον. 

Ου μακράν της εισόδου τοΟ Πρυτανείου και είς ίσην 

περίπου άπόστασιν άπο του όπισθοδόμου τοΟ Πραιου, 

προς τω δυτικώ τείχει της Άλτεως, ήγείρετο το Φι-

λίππειον, ήρωον οίκοδομηθέν εις τιμήν τοΟ άφηρωϊ-

σθέντος πατρός του ύπο 'Αλεξάνδρου του μεγάλου, ή 

ύπο τών Ηλείων κολακευόντων τον ίσχυρον προστά-

την αύτών" διότι εΐχον χρειαν να έξευμενισωσι τον 

νικηφόρον Άλέξανδρον οί 'Πλεϊοι, άποστάντες μετά 

τον θάνατον του Φιλίππου και οιωξαντες τους μακεοο-

νίζοντας συμπολίτας των, μικρώ δ ύστερον αναγκα-

trouvaient dans l'impossibililé de payer la dite 

amende, la ville dont ils étaient originaires devait 

en verser le montant, car dans le cas contraire 

elle était désormais exclue de la participation aux 

Jeux Olympiques. Mais les Grecs avaient un tel 

respect pour la loi, et il régnait chez eux, quoi 

qu'en aient dit plus tard les Romains, tant de 

bonne foi que, pendant une durée de plus de mille 

ans, les cas de contravention ne s'élevèrent qu'à 

un nombre insignifiant. Le premier de ces cas eut 

lieu 400 ans après la fondation des Jeux Olym

piques: c'était un athlète Thessalien qui avait 

gagné à prix d'argent ses adversaires; ce cas de 

contravention ne fut suvi que de sept 

autres, parmi lesquels est compris ce

lui d'un Grec d'Alexandrie qui fut con

damné à l 'amende pour cause de lâ 

cheté, comme ayant voulu éviter le 

concours; ce fut selon Pausanias le 

seul délit .de ce genre. 

Métroon. 

Près de la terrasse des Trésors, dont 

les gradins du soubassement sont pour 

la plupart conservés, faisant suite a 

l 'Héraion et avant d'arriver au piéde

stal du premier zane, on rencontre un 

temple dorique d'humbles dimensions: 

c'est le Métroon. 

Le culte de Rhéa, mère des dieux, 

était l 'un des plus anciens d'Olympie. 

Dans les couches les plus profondes de 

l'Altis, on a retrouvé des cymbales, 

instrument spécial du culte de cette déesse, ainsi 

que d'autres ex-voto. Ce qui démontre qu'au 

Sud de ce temple était autrefois un autel dédié à 

la mère des dieux. Il est pourtant incertain que 

dans des temps plus reculés il y eût un sanc

tuaire. Le temple, dont nous ne voyons aujour

d'hui que les fondations et quelques détails d'ar

chitecture encastrés dans des constructions by

zantines, semble remonter au IVe  siècle avant 

J.-C.; il fut ensuite remanié à l 'époque romaine. 

C'est un hexastyle périptère qui a onze colon

nes, au lieu de treize, dans le sens de la longueur. 

La cella se terminait par des antes, l 'entrée en 

était probablement du côté Sud, c'est-à-dire en 

face de l 'ancien autel de Rhéa, et l 'opistodome du 
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σθέντες να ψηφίσωσι κάθοδον των φυγάδων και νά 

ταχθώσι πάλιν ύπο τους Μακεδόνας. 

ΤοΟ Φιλιππείου αόνα κατά χώραν σώζονται λείψανα 

τα θεμέλια, εΟρέθησαν δμως άλλαχου της 'Ολυμπίας 

διεσπαρμένα ή ένωκοδομημένα μέλη αρχιτεκτονικά, 

έζ ών δυνάμεθα ν' άναπαραστήσωμεν το διάγραμμα 

αύτοΟ. Ήτο δε μικρός περιφερής περίπτερος ναός, τοΟ 

'ιωνικοΟ τρόπου. Τά θεμέλιά του αποτελούνται έκ δύο 

συγκεντρικών έκ πώρινου λίθου κύ/.λων, ών δ έξώτερος 

σχηματίζει τρεις αναβαθμούς" ή διάμετρος τούτου, 

μετρουμένη έν τω στυλοβάτη εχει μήκος μικρόν τι 

μείζον τών 15 μέτρων. Έπι τοΟ ανωτάτου άναβαθμοΟ 

περιέθεον δεκαοκτώ μαρμάρινοι ιωνικοί κίονες' τον δέ 

έσώτερον κύκλον έσχημάτιζε τοίχος έξ οπτης πλίνθου 

κεκονιαμένος, εχων είσοδον άπ' ανατολών, κοσμούμενος 

δ ένδον διά δώδεκα μαρμαρίνων ημικιόνων τοΟ κοριν

θιακού τρόπου. Οί ιωνικοί κίονες ύπεβάσταζον την 

έπιβολήν τοΟ ναοΟ, άποτελουμένην έκ τοΰ έπιστυλίου 

της ζωφόρου και τοΟ γείσου, δπερ έστεφάνου μαρμα-

ρίνη έπίσης σιμή, έχουσα ισομέτρως λεόντων κεφαλάς 

και άνθεμωτάς κεραμίδας. Ό κεράμινος οροφος άπεκο-

ρυφοΟτο εις χαλκήν μήκωνα, ήτις έχρησίμευε και ώς 

σύνδεσμος εις τάς δοκούς της στέγης. Ή δ' οροφή της 

περιστάσεως ήτο μαρμαρίνη, συνέκειτο δ' έκ καλυμ

μάτων έχόντων ρομβοειδή φατνώματα. Ό πλαστικός 

τοΟ να'ίσκου κόσμος συνεπληροΟτο διά πλουσίων γρα

φικών ποικιλμάτων, άτινα πάντα έξήλειψεν δ χρόνος. 

Εν τω έσωτερικφ τοΟ οικήματος, έπέχοντι τόπον 

σηκοΟ, ύπήρχεν άπέναντι της εισόδου τοξοειδές βάθρον 

μαρμάρινον, έφ οδ εβαινον τάγάλματα του ήρωος, 

εις ον ήτο άφιερωμένον το οικοδόμημα και τών οικείων 

αύτοΟ. Έν τω μέσω Γστατο δ Φίλιππος, εχων πιθανώς 

έκ δεξιών τον πατέρα του Άμύνταν, έξ αριστερών δε 

τον υίον Αλέξανδρον. Πλησίον τούτου ήτο ή 'Ολυμ

πιάς και παρά τον Άμύνταν ή σύζυγός του Εύρυδίκη. 

Τάγάλματα ταΟτα, ώς έκ τών διαστάσεων τών πλίν

θων αυτών συνάγεται, Γσταντο όρθια και ει^ον μέγεθος 

ούχι μείζον τοΟ φυσικοΟ. Ήσαν δέ χρυσελεφάντινα, 

Ιργα τοΟ διασήμου τεχνίτου Λεωκράτους. Τούτων τά 

έν έκατέρω άκρφ, τά τών δύο βασιλισσών, ειχον κατά 

τους χρόνους τοΟ Παυσανίου μετακομισθή εις το Ή-

ραϊον, άγνωστον διά τίνα λόγον" προς άσφαλεστέραν 

φύλαξιν βεβαίως όχι, διότι τότε επρεπε νά συναποκο-

μισθώσι και τά λοιπά τέσσαρα. 

*11 εξέδρα τον Ήρώδον. 

Προς ανατολάς δέ του Πρυτανείου, μεταξύ της βο

ρειοανατολικής γωνίας του Πραίου και τών θησαυρών. 

côté Est, mais ces données sont incertaines. 

La disposition intérieure de l'édifice est égale

ment inconnue. Les colonnes et le reste de l 'édi

fice, construits en pierre de Poros, furent à l 'é

poque romaine empâtés d'une épaisse couche de 

stuc, qui recouvrit les peintures primitives, dont 

on voit encore briller quelques traces aux endroits 

ou le stuc est disparu. Les cimaises en terre 

cuite avaient été recouvertes de stuc. Le toit en 

était recouvert de tuiles, et la charpente en était 

de bois. 

A l 'époque de Pausanias le temple conservait 

encore son ancien vocable, mais la statue de Rhéa 

n'y figurait plus ; on y avait entassé des statues 

d'empereurs Romains: quelques-unes de ces sta

tues ont été retrouvées lors des dernières fouilles. 

Il résulte donc qu'à l 'époque romaine le culte de 

Rhéa était tombé en décadence, et qu'on lui avait 

substitué celui de divinités plus récentes, mais qui 

disposaient d'une plus grande force, c'est-à-dire 

celui des Césars divinisés. 

Prytanée. 

Également au Nord de l'Altis, et à son extré

mité occidentale, il y avait aussi un sanctuaire 

très ancien, souvent restauré et remanié: le Pryta

née. Il ne nous reste que peu de traces de l'édifice 

primitif ; plus claires en sont les dispositions à 

l'époque classique ainsi que les changements qui 

y furent apportés à l 'époque romaine. 

L'entrée de ce monuments, de forme quadran-

gulaire et d'environ 32 mètres de côté, donne sur 

la partie Sud de l'Altis. Un portique de construc

tion romaine donnait accès à une chapelle carrée, 

dans laquelle se trouvait sans doute le foyer sacré 

d'Olympie, dont le feu perpétuel était entretenu 

jour et nuit. Cette chapelle était contiguë à un 

corridor adjacent à une vaste salle dont la toiture 

était supportée par des colonnes en briques re

vêtues de stuc. Cette salle était destinée aux ban

quets que donnaient les Eléens en l 'honneur des 

vainqueurs. De chaque côté étaient des galeries, 

dont l 'une avait la même longueur que l'édifice, 

et l 'autre, une longueur moitié moindre. Cette 

dernière galerie fut convertie en triclinium à l'é

poque romaine, la première subit à la même épo

que une tranformation analogue. 
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κείται το νεώτατον τών οικοδομημάτων της "Αλτεως, 

έν τόπω περιφανεϊ, μέγα και περίοπτον, ή αύθαιρέτως 

ύπο τών συγχρόνων άρχαιολόγων όνομασθεϊσα Εξέδρα. 

Εκτίσθη τούτο ύπο Πρώδου τοΟ 'Αττικού περι το 160 

μ. Χ., ώς άνάΰημα τώ Διί, άφιερωθέν ύπο της συζύγου 

του Ρηγίλλης, της εύγενοΟς Ρωμαίας, ήν οί Ήλεϊοι 

ειχον έκλέξη ίέρειαν της έν 'Ολυμπία τιμωμένης Δή-

μητρος. Ο βαθύπλουτος και μεγαλοδωρότατος 'Αθη

ναίος σοφιστής, πορίσας ύδωρ εις την άνυδρον Όλυμ-

πιαν, έζητησε νά διαιώνιση τήν μνήμην της εύεργεσίας 

ταύτης και νά διατρανώση άμα τον σεβασμον ον ετρεφε 

προς τον αύτοκρατορικδν οίκον τών 'Ρωμαίων. "Οθεν 

κατασκευάσας το μνημεϊον εκείνο, ίδρυσεν έν αύτω 

άνδριάντας του Άντωνίνου τοΰ ΕύσεβοΟς, του Μάρκου 

Αυρηλίου και τών συγγενών, εις ούς εύγνωμονοΰντες 

οί Ήλ εΐοι προσέθεσαν και τοΟ Ήρώδου και της συζύ

γου και του πατρός αύτοΟ τους άνδριάντας. 

Και ήτο αληθώς μεγάλη ή ευεργεσία, ήν ώφειλον 

εις τον Πρώδην οί Ηλεϊοι και πάντες οί πανηγυρι-

σταί. Π ύδραγωγία της 'Ολυμπίας ήτο άνεπαρκεστάτη 

πρότερον, διοχετευομένου κυρίως έκ παραποταμίων τοΟ 

Κλαδέου ύ'δατος ολιγοστοΰ. Ου μόνον δ' ύπο δίψης 

κατετρύχοντο οί πανηγυρισται κατά τήν θερινήν τών 

αγωνων ώραν, άλλα και πολλοί αυτών άπέθνησκον 

ύπο τών νόσων, αίτινες διά τδ ξηρδν τοΟ τόπου έπεπό-

λαζον πολυπληθείς. Προς θεραπείαν της άνάγκης ταύ

της κατεσκεύασεν δ Πρώδης ύδραγωγεϊον, δΓ οδ έκό-

μισεν έκ παραποταμίου τοΟ 'Αλφειού άφθονον και 

κάλλιστον ύδωρ, δπερ συναγόμενον εϊς δεξαμενήν έν 

τω Κρονιω όρει όπισθεν της 'Εξέδρας, διενέμετο ύπο-

νομηδόν ή δι'  οχετών μετεώρων εις τήν Άλτιν και 

έκτος αυτής. Έπήρκει δέ τδ ύδωρ τούτο εις πάσας τάς 

χρείας, συντελούν και εις τον καλλωπισμον τού ιερού 

χώρου" διότι ένεκα της μεγάλης άφθονίας αυτού και 

πίδακες κατεσκευάσθησαν και βαλανεϊα και άλλα ύδρευ-

τικά έργα προς κόσμον άπλούν. 

Τού μεγάλου τούτου ύδραγωγείου κατακλεις ήτο ή 

'Εξέδρα, ο'ικοδομηθεϊσα προς μόνον τον σκοπδν νά 

καταστήση περιφανεστέραν τήν γενναίαν τού "Ηρώδου 

δωρεάν, μνημεϊον αυτής ούσα άΐδιον. 'Απηρτίζετο 

δ' αύτη έξ υψηλού ήμικυκλιοειδούς τοίχου, κατεσκευα-

σμένου έξ δπτής πλίνθου μετά περιθέτων μαρμαρίνων 

πλακών. Τδ ήμικύκλιον τούτο, προς νότον νεύον, έστε-

γάζετο δι'ήμιθολίου, είχε δ' άκτϊνα μείζονα τών οκτώ 

μέτρων. Έξωθεν έστηρίζετο δι'  εξ άντηρίδων, προς ας 

άντεστοίχουν ενδοθεν ισάριθμοι παραστάδες τού κοριν

θιακού τρόπου. 'Εν δέ τοις διά τών παραστάδων τού

των σχηματιζομένοις επτά χωρίσμασιν ήσαν ίδρυμένοι 

Philippéion. 

Non loin de l 'entrée du Prytanée et à peu près 

à égale distance de l'opistodome de ITIéraion, du 

côté du mur occidental de lAltis, s'élevait le Phi

lippéion, héroon élevé par Alexandre le Grand à 

la mémoire de son père, ou par les Éléens dans 

le but de flatter leur puissant protecteur. Les 

Éléens avaient en effet besoin d'apaiser le cour

roux de l'invincible Alexandre, car, s'étant ré

voltés à la mort de son père, ils avaient expulsé 

de leur Etat les partisans de la Macédoine, dont 

ils s'étaient vus, peu après, dans la nécessité de 

voter le retour. 

Il ne nous reste du Philippéion que quelques 

parties des fondations ; mais certains fragments 

d'architecture de ce monument ont été retrouvés 

disséminés ou encastrés dans d'autres construc

tions, et ces débris nous permettent d'en faire la 

restauration. C était un édicule rond, périptère 

d'ordre ionique.Ses fondations consistent en deux 

cercles concentriques de pierre poreuse. Le cercle 

extérieur forme trois gradins, et son diamètre 

mesuré sur le stylobate, est d'un peu plus de 15 

mètres. Sur le gradin le plus élevé reposaient 

dix-huit colonnes ioniques de marbre. Le cercle 

intérieur se composait d'un mur de brique revêtu 

de stuc. L'entrée de ce monument était à l 'Est. 

Il était décoré à l 'intérieur de douze colonnes co

rinthiennes. Des colonnes ioniques supportant 

l 'entablement composé de l 'architrave, de la frise 

et de la corniche était surmonté d'une cimaise de 

marbre ornée de têtes de lions et d'antéfixes. Une 

tête de pavot dominait tout l 'édifice et servait de 

lien aux chevrons de la toiture. Le toit du por

tique était recouvert de plaques de marbre tail

lées en caissons. L'ornementation plastique de 

l'édicule était rehaussée de nombreuses peintures 

riches et variées, qui n'ont laissé aucune trace. 

Dans la cella il y avait, en face de l 'entrée, un 

piédestal de marbre en forme d'arc, sur lequel 

étaient placées les statues du héros éponyme et 

des membres de sa famille. Au milieu on aperce

vait Philippe, il avait probablement à sa droite 

son père Amyntas, à gauche, son fils Alexandre, 

à côté de ce dernier était Olympias, et à côté 

d'Amyntas, son épouse Eurydice. 

Comme la disposition des socles semble nous 
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είκοσι, και εις λίθινοι ανδριάντες, άνά τρεις έν έκάστω. 

Προ τοΟ ημικυκλίου δεξααενή μήκος μεν έχουσα 22 

σχεδ6ν μέτρων, πλάτος δέ τριών και ήμίσεος περίπου, 

έπληροΟτο ύδατος άενάως ρέοντος έκ δύο λεόντων κε

φαλών. Έν τω πέρατι οέ τών στενών πλευρών αύτης 

ύψουντο εκατέρωθεν έπι 'ιδίων κρηπίδων δύο περιφερείς 

μονόπτεροι να'ισκοι, εχοντες άνά οκτώ κορινθιακούς 

κίονας, έν τω μέσω δ' έκάτερος εν άγαλμα. Λίθινος 

ταύρος έπι του θωρακείου της δεξαμενής ιδρυμένος 

φέρει έγκεχαραγμένην την άναθηματικήν της Ρη

γίλλης έπιγραφήν. 

Ό ναός τον Διός. 

Πάντων δε τών ιερών και τών άλλων έν 'Ολυμπία 

οικοδομημάτων το σεμνοτατον και έπιφανέστατον ήτο 

δ ναος του Όλυ μπίου Διός. Έν ύψηλώ έκτισμένος 

ΰπερεϊ/ε τών λοιπών οικοδομημάτων δια το μέγεθος 

αΰτοΟ, την λαμπρότητα της διακοσμήσεως και την 

πληθυν και τον πλοΰτον τών έν αυτώ και περί αυτόν 

αναθημάτων. Καίτοι δέ δεινοτάτας υπέστη βλάβας, 

έμπρησθείς και ύπο σεισμών κατεδαφισθείς, ό'μως έκ 

τών περιλειφθέντων έρειπίων οδηγούμεθα εις λεπτο

μερή κατανόησιν της αρχιτεκτονικής αύτου, άγαθί] δέ 

μοίρα και τών άποτελούντων τον πλαστικον κόσμον 

αύτου έργων ονομαστών τεχνιτών μέγα μέρος διεσώθη. 

Έκ'τίσθη δ' ο ναος έν τω προ της νοτιοδυτικής γω

νίας της Άλτεως άναπεπταμένω εύρυτάτω χώρω. 

Πολλοί φρονοΟσιν οτι ύπηρχεν έκεϊ άλλος παλαιότερος 

μικρός ναος του Διός" τοιούτου ναού δ'μως ούδέν ίχνος 

ευρέθη, άλλως δ' άπίθανον φαίνεται δτι εις τον κύριον 

της 'Ολυμπίας και τών αγώνων προστάτην θεον είχόν 

ποτε έγείρη ναον έλάσσονα του έν τώ αυτώ περιβόλω εις 

τιμήν της "Πρας ωκοδομημένου. Έπι μακρόν λοιπον 

ypôvov μόνος τόπος προς λατρείαν τοΟ Διος ώρισμένος 

ήτο δ μέγας βωμός, έκεϊ δ' δ'που έκτίσθη ύστερον δ 

ναος άνέκειντο άναθήματά τινα και πυκνά έφύοντο 

δένδρα. Έκ τούτων δέ και μετά τήν οίκοδομήν τοΟ 

ναού, πλησίον τοΟ οπισθοδόμου αύτοΰ, διεφυλάχθη δ 

ΐερος κότινος, ή καλλιστέφανος λεγομένη έλαια, έξ ής 

άπέκοπτον τους προς στεφάνωσιν τών νικητών χρησι

μεύοντας εκάστοτε κλάδους. 

'Ακριβώς δεν δύναται να δρισθη δ χρόνος της κατα

σκευής τοΟ ναου. Ο Παυσανίας λέγει δτι έποιήθη άπο 

τών λαφύρων, δ'τε κατενίκησαν οί 'Πλεΐοι τους άπο-

στατήσαντας Πισάτας και τους περιοίκους" έννοεΐ δ' ώς 

άλλοθεν συνάγεται, τήν περι το 580 π. Χ. ήτταν τών 

Πισατών. Προδήλως δμως έπλανήθη, και κατά πασαν 

l 'indiquer, ces statues étaient debout et de gran

deur naturelle ; elles avaient été ciselées en or et 

ivoire par le célèbre Léocharés. A l'époque de 

Pausanias, deux de ces statues, celles d'Olym-

pias et d'Eurydice, avaient été transportées à 

l'Héraion, nous ne savons pour quelle raison. Ce 

n'était assurément pas pour les mettre en plus 

grande sûreté, car, dans ce cas on aurait dû 

également transporter les autres. 

Exèdre d'Hérode. 

A l'Est du Prytanée, entre l 'angle Nord-Est de 

l 'Héraion et les Trésors, on rencontre sur un 

vaste emplacement qui domine l'Altis, le plus 

récent des monuments d'Olympie ; les archéolo

gues modernes lui ont donné, d'une manière un 

peu arbitraire, le nom d'Exèdre. Il fut construit 

en 160 ap. J.—C. aux frais d'Hérode Atticus. 

Son épouse Régilla, noble dame Romaine, que 

les Éléens avaient élue prêtresse du temple de 

Déméter Cbamyne, dédia ce monument à Zens. 

Le riche et généreux rhéteur Athénien, après 

avoir donné de l 'eau à l 'aride Olympie, voulut 

perpétuer la mémoire de ce bienfait et témoigner 

en même temps de ses sentiments de respect à 

l 'égard de la famille impériale. C'est pourquoi, 

après avoir fait construire ce monument, il y 

fit placer à l 'intérieur les statues d'Antonin le 

Pieux, de Marc-Aurèle et de leurs parents. Les 

Éléens, dans leur reconnaissance, y ajoutèrent 

celles d'Hérode, de son épouse et de son père. 

Cette reconnaissance des Éléens et des pèlerins 

était en effet fort légitime, car auparavant, les 

canaux alimentés par une faible quantité d'eau, 

provenant surtout des affluents du Kladéos, 

avaient toujours été insuffisants. Non seulement 

les pèlerins avaient à souffrir de la soif durant 

les Jeux, qui se célébraient à l 'époque des cha

leurs, mais plusieurs d'entre eux succombaient 

à la suite des nombreuses maladies engendrées 

par la sécheresse. Pour remédier à cet état de 

choses, Hérode fit construire un aqueduc qui 

amena les flots abondants d'un affluent de ΓΑ1-

phée dans un réservoir creusé sur la pente du 

Kronion, derrière l 'Exèdre. Ce bassin principal 

alimentait d'eau, par des conduits souterrains ou 

aériens, tous les monuments situés dans l 'en

ceinte ou hors de l'enceinte de l 'Altis. L'abon-
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πιθανότητα ή παράδοσις τών 'Ηλείων, ήν ήκουσεν, 

άνεφέρετο εις τήν παντελή τών Πισατών καταστροφήν 

κατά τον τελευταΐον Μεσσηνιακον πόλεμον, δ'τε έλαβον 

•οί 'Ηλείοι άπασαν τήν μέχρι Μεσσήνης χώραν. Όθεν 

μετά το 456 π. Χ. ήρχισεν ή οίκοδόμησις τοΟ ναου, 

•άρχιτεκτονοΟντος του Ηλείου Λίβωνος, και έπερατώθη 

άνευ διακοπής έν τω μεταςυ χρόνω συνεχώς έξακο-

λουθήσασα, ώς συνάγεται έκ του ενιαίου τύπου πάν

των τών μερών αύτου. Μόνον δ' δ'τε ίδρύθη το άγαλμα 

του Διός κατέστη άναγκαία διασκευή τιςτοΟ έσωτερικοΟ 

του σηκοΟ, ώς θά ΐδωμεν κατωτέρω, ύπο του Φειδίου 

ΰπαγορευθεΐσα, και πολλώ ύστερον έγενοντο έπισκευαι 

τών παθόντων ύπο τοΟ χρόνου μερών, προ πάντων 

τοΟ ορόφου, και τίνες προς καλλωπισμον προσθήκαι. 

Τά θεμέλια τοΟ ναοΟ συνίστανται έκ τεσσάρων ισχυ

ρών τοίχων, είσχωρούντων εις βάθος ένος μέτρου ΰπο 

το έδαφος της Άλτεως, υψουμένων δέ τρία μέτρα 

ύπέρ τήν έπιφάνειαν αύτοΟ" έπι τούτων δ' έδραιοΟνται 

-οί τοΟ σηκου τοίχοι και τοΟ στυλοβάτου τά μέρη έφ' ων 

βαίνουσιν οί κίονες τών μακρών πλευρών. Δι' έπιχώ-

σεως δέ πληρούνται τά διάκενα και καλύπτεται ή 

έξωτερική τών θεμελίων όψις, ουτω δέ σχηματίζεται 

τεχνητον ύψωμα τριών μέτρων, έφ' οδ το κρηπίδωμα 

του ναου. Είναι δ' ούτος δώριος περίπτερος έξάστυλος, 

έχων 13 κίονας έν ταΐς μακραϊς πλευραϊς αύτοΰ συνα-

ριθμουμένων και τών γωνιαίων. Το κρηπίδωμα σύγ

κειται έκ τριών αναβαθμών, ών έκαστος εχει υψος 

ήμίσεος μέτρου περίπου" δθεν δυσχερεστάτη ήτο ή 

άνάβασις ε'ις τον ναον δι' αύτών" ουδ' ηύκολύνετο, ώς 

έν τω Παρθενώνι, δια βαθμίδων διαμέσων πρδ της 

εισόδου του ναοΟ και έν τή άντιστοίχφ πλευρά. 'Αλλ' 

ανήρχοντο έκ της ανατολικής πλευράς εις τον στυλο-

•βάτην δι'ίδίας κλίμακος τετραγώνου, ής εκάστη πλευρά 

ειχε μήκος εξ μέτρων. Της κλίμακος ταύτης, έπι-

σκευασθείσης κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, αί βα

θμίδες ήσαν πλατύταται μεν έν τή ανατολική πλευρά, 

στεναι δ' έν ταΐς άλλαις δύο. 

Το μέγεθος τοΟ ναου αναγράφει δ Παυσανίας μείζον 

τοΟ άληθοϋς, συνυπολογίζων εις μεν το μήκος και τήν 

κλίμακα και του κατωτάτου άναβαθμοΟ τήν έκτασιν, 

εις δέ το υψος και το έν τφ μέσω άκρωτήριον. Πάν

τως δ'μως δ ναος ήτο μέγας, μικρόν ύπολειπόμενος του 

Παρθενώνος κατά το μέγεθος. ΤοΟ στυλοβάτου το μή

κος ήτο 64,12 μ. και το πλάτος 27,66 μ., το δ' δλον 

τοΟ ναοΟ ΰψ ος 20,25 μ. Οί κίονες είχον το αύτο περί

που και οί του Παρθενώνος υ'ψος (10,42 μ. μέχρι 

10,44 μ.), διπλάσιον της άπ' άλλήλων αποστάσεως 

τών αξόνων αύτών. 

dance de ces eaux suffisait à tous les divers be

soins et servit même à l'embellissement de l 'en

ceinte sacrée, qui fut dès lors décorée de jets 

d'eau, de bains. 

Ce grand aqueduc aboutissait à l 'Exèdre, con

struite dans l 'unique but de perpétuer la munifi

cence d'Hérode. Ce monument se composait d'un 

haut mur demi-circulaire en briques cuites re

vêtu de plaques de marbre. Cet hémicycle tourné 

du côté du Sud était couvert d'une demi-voûte, et 

avait plus de huit mètres de rayon; il était soutenu 

à l'extérieur par six piliers, auxquels correspon

daient à l 'intérieur un même nombre de pilastres 

corinthiens. Dans les sept niches qui se creu

saient entre les pilastres, on voyait vingt et une 

statues de marbre, c'est-à-dire trois dans cha

cune des niches. Devant l 'hémicycle, un bassin 

d'environ 22 mètres de long sur 3 et demi de 

large était continuellement rempli d'eau, déver

sée par deux gueules de lions. A chacune des 

extrémités de ce bassin s'élevait, sur un sou

bassement, un édicule rond, monoptère, décoré 

de huit colonnes corinthiennes ; à l 'intérieur de 

ces deux édicules était placée une statue. Sur le 

parapet de ce bassin, un taureau de marbre 

porte l 'inscription dédicatoire de Régilla. 

Temple de Zeus. 

De tous les édifices de l'Altis le plus imposant 

et le plus célèbre était sans contredit le temple 

de Zeus Olympien. Construit sur une élévation, 

il l 'emportait sur les autres édifices par la gran

deur de ses proportions, la splendeur de sa dé

coration ainsi que par le nombre et la richesse 

des ex-voto placés à l 'intérieur ou à l 'extérieur 

de son enceinte. Malgré les nombreuses mutila

tions que lui ont fait subir l 'incendie et les trem

blements de terre, nous sommes encore en me

sure, grâce aux débris qui nous en restent, de 

nous faire une idée précise de son architecture ; 

enfin une grande partie de son ornementation 

plastique, due aux plus célèbres artistes, est par 

un heureux hasard parvenue jusqu'à nous. 

Ce temple fut construit sur Jun emplacement 

vaste et découvert, situé à l 'angle Sud-Ouest de 

l'Altis. Beaucoup pensent que sur ce même em

placement avait existé autrefois un petit temple 
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Ήτο δέ κατεσκευασμένος δ ναος έξ έγχωρίου πώρου 

κεκονιαμένου" τά γραφικά δέ τοΟ κονιάματος ποικίλ-

ματα ήσαν ό μόνος σχεδόν έξωτερικος κόσμος αύτου, 

διότι ουδέ τοΟ τριγλυφου αί μετόπαι ειχον τά συνήθη 

ανάγλυφα, μόνον δ' έν ύστέροις χρόνοις αί τής ανατο

λικής πλευράς καί τίνες τής μεσημβρινής έκοσμήθησαν 

δι' είκοσι και μιας έπιχρύσων ασπίδων, άνατεθεισών 

ύπο τοΟ στρατηγοΟ των "Ρωμαίων Μομμίου, διά τής 

άδώρου προσφοράς αύτοΟ διαιωνίσαντος το αίσχος τής 

ύποδουλώσεως των Ελλήνων. Αί στεφανοΟσαι τό γει-

σον σιμαι ήσαν έκ παρίου μαρμάρου, διά γραπτών 

άνθεμίων κεκοσμημέναι, εΐχον δ' έν ταϊς μακραϊς πλευ-

ραϊς πελωρίας λεόντων κεφαλάς, άφ' ων κατέρρεε το 

ομβριον υδωρ. Τινές αυτών καθώς και τών σιμών 

τμήματα άντικατεστάΟησαν έν μεταγενεστέραις έπι-

σκευαις δι' άλλων άτέχνων έκ πεντελησίου μαρμάρου. 

"Ομοιαι έπισκευαι έγένοντο και εις τάς κεραμίδας τής 

στέγης, αίτινες, έπίσης έκ παρίου μαρμάρου πεποιη-

μέναι, ήσαν έπιτεθειμέναι έπ'ί τοΟ διά πηλοΟ έπικε-

χρισμένου ξυλίνου ορόφου. Ξυλίνη δ' ήτο και τής 

περιστάσεως ή οροφή, καθώς και ή τοΰ σηκοΟ ένδον" 

τοΟ δέ στυλοβάτου πλακόστρωτα μέν ήσαν τάκρα, 

δπου και οί κίονες έπεκάθηντο, το δέ λοιπον μέχρι 

τών τοίχων κονιατον διά χαλίκων έπεστρωμένον. 

'Ακρωτήρια έπέκειντο λέβητες έπίχρυσοι, εις έπι 

εκάστου πέρατος τών αετωμάτων έπι δέ τής κορυφής 

τοΟ άνατολικοΟ ίστατο Νίκη, έπίχρυσος και αδτη, 

ύπο δέ τής Νίκης το άγαλμα άνέκειτο άσπΐς χρυσή 

έχουσα έπειργασμένον το Γοργόνειον, ανάθημα τών 

Αακεδαιμονίων διά την έν Τανάγρα, νίκην. Παραπλή-

σιον δέ τι άκρωτήριον ί'στατο βεβαίως και έπι τής κο

ρυφής τοΟ δυτικου αετώματος. Άλλον δέ πλαστικόν 

κόσμον είχεν έξωτερικώς δ ναος τά έν τοις άετοις 

αγάλματα και τάς μετόπας τοΟ τριγλύφου έν τφ σήκω, 

περί ών θά διαλάβωμεν πλατύτερον παρακατιόντες. 

Ό δέ σηκός, έπι ιδίας χθαμαλής κρηπϊδος έδραζό-

μενος, είχε το σχήμα ναοΟ έν παραστάσι, διηρεϊτο 

δ' ώς συνήθως εις τρία μέρη, τον πρόναον τον ναον 

και τον οπισθόδομον. Εις τον πρόναον, διά κιγκλίδων 

μεταλλίνων άποκεκλεισμένον, εισήρχοντο διά τών έν 

ταύταις θυρών, δ δ' οπισθόδομος ήτο άφρακτος, χωρι

ζόμενος τοΟ κυρίως ναοΟ δι' άθυρου τοίχου. Και πολλά 

également dédié à Zeus; on n'a retrouvé aucune· 

trace de ce temple primitif. Il parait d'ailleurs 

invraisemblable que l'on ait construit, dans la 

même enceinte, au maître des dieux, et protec

teur d'Olympie et des Jeux un temple de pro

portions moindres que celui d'Héra. Le grand 

autel de Zeus fut donc pendant longtemps le seul 

point d'Olympie où cette divinité était invoquée, 

et l 'endroit on s'éleva plus tard le temple était 

couvert d'arbres touffus et de nombreux ex-voto-

C'est pourquoi, après la construction du temple, 

on conserva près de l 'opistodome l'olivier sau

vage surnommé Callistéphanos (l 'arbre aux belles 

couronnes) dont les branches servaient à tresser 

les couronnes des vainqueurs. 

Il est difficile d'établir d'une manière précise 

à quelle époque fut construit ce temple. Pausa-

nias nous dit qu'il fut fait du butin que rempor

tèrent les Eléens dans la guerre où ils détruisi

rent Pise et toutes les villes circonvoisines qui 

s'étaient soulevées. Pausanias veut parler de la-

défaite des Pisates qui eut lieu l 'an 580 av. J. Ce

rnais dans cette circonstance l 'écrivain est tombé-

dans une erreur manifeste, et, selon toute pro

babilité, la tradition des Eléens sur laquelle il se 

base se rapporte à la défaite complète que ceux-ci 

firent subir aux Pisates à l 'époque de la dernière 

guerre de Messénie, quand Élis se rendit maître 

de toute la contrée qui s'étend entre cette ville-

et Messène. C'est donc après l 'an 456 av. J.—C. 

que commença la construction de ce temple sur 

les plans de Libon, architecte Eléen. Jusqu'à son 

complet achèvement, les travaux n'eurent à subir 

aucune interruption, comme le démontre l 'unité-

parfaite de toutes les parties de l'édifice. Ce n'est 

qu'à l 'époque où la statue de Zeus fut placée dans 

l 'intérieur du temple qu'une modification fut né

cessairement apportée, sur l 'indication de Phi

dias, dans la disposition de la cella, ainsi que 

nous le verrons plus loin. A une époque beaucoup 

plus récente, on répara certaines parties, la toi

ture surtout, qui avaient eu à souffrir des inju-
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μέν άνέκειντο και πολύτιμα άναθήματα έν τώ προνάω, 

ούδέν δ' έν τω οπισθοδόμω, εις άλλην χρήσιν προωρι-

σμένω" διότι έκεϊ έγίνοντο λόγων έπιδείξεις και έργων 

τέχνης, και εθελγον την Ελλάδα σύμπασαν δ Ηρόδο

τος άναγινώσκων την ίστορίαν αυτου, σοφισται και 

•ρήτορες ποικίλους και πεφροντισμένους άπαγγέλλοντες 

λόγους, ώς δ Γοργίας δ Αυσίας δ Ήλεϊος Ιππίας δ 

'Ισοκράτης, καλλιτέγναι έπιδεικνύοντες εργα των, ώς 

•ο 'Αετίων, καί σοφοί άνακοινοΟντες τά φροντίσματα 

αύτών, ώς δ Οινοπίων. Μαρτύριον δέ τής τοιαύτης 

χρήσεως τοΟ οπισθοδόμου πρόκειται λίθινον θρανίον έν 

τώ τοίχω αύτοΟ. 

Τοΰ προνάου το έδαφος κοσμεί ψηφοθέτημα έξ έγ-

χρώμων χαλίκων τοΟ 'ΑλφειοΟ, εις δυο τετράγωνα 

διηρημένον" έν τω μέσω έκατέρου αύτών απεικονίζεται 

Τρίτων σαλπίζων διά στρόμβου, δι' άνθεμίων δέ και 

μαιάνδρων περικεχειλωμένος. Τδ ψηφοθέτημα τούτο 

έποιηθη κατά τους καλούς ελληνικούς χρόνους, πάντως 

-δ'μως μετά την κτίσιν τοΟ ναοΟ, διότι περιορίζεται ύπο 

μεγάλης τίνος βάσεως άναθήματος, προ αυτού ίδρυ-

θέντος. Κατά δέ τούς ρωμαϊκούς χρόνους είχε καλυφθή 

•διά νεας πλακοστρώσεως έκ ποικίλοςρώμων λίθων. 

Εις το έσωτερικον του ναοΟ εφερε χαλκή θύρα, ής 

-τά φύλλα άνεπετάννυντο προς τά εξω. Διά δύο στοί

χων κιόνων, έπτά έκατέρωθεν, διηρεϊτο δ ναος κατά 

μήκος εις τρία τμήματα, ών το μέσον ήτο πολλώ τών 

άλλων εύρυτερον. Τούτο δέ πάλιν διηρεϊτο κατά πλά

τος είς τρία μέρη. Εις το βάθος ήτο ίδρυμένον το 

βάθρον τοΟ αγάλματος τοΟ Διός, έκ πώρου και μέλα

νος Ελευσινίου λίθου πεποιημένον, άπέχον δέ τοΟ τοί

χου τοΟ οπισθοδόμου μικρόν, δ'σον ήρκει δ'πως παρέ-

χηται δίοδος εις τούς θέλοντας νά θεωρήσωσιν έκ τών 

όπισθεν το άγαλμα. Το δ' εμπροσθεν τοΟ βάθρου μέ

ρος ήτο τετράγωνον σχεδόν, εκάστης πλευράς αύτοΟ 

έχουσης μήκος εξ μέτρων καί ήμίσεος περίπου" έκ μέ

λανος έλευσινίου λίθου κατασκευασμένον, περιεχει-

λούτο διά κρηπϊδος έκ πεντελησίου μαρμάρου, έσχη-

•ματίζετα δ ούτως άβαθης δεξαμενή προς ύποδοχήν 

•του έκχεομένου έλαίου. Διότι έν τή έλώδει Άλτει προς 

συντήρησιν τοΟ έλέφαντος τοΟ αγάλματος μετε/ειρί-

ζοντο ελαιον, ένψ έν τψ Παρθενώνι διά το αύχμηρον 

τοΰ τόπου υδωρ ήτο το ωφελούν εις τον έλέφαντα, 

res du temps, enfin on y fît aussi plus tard 

certaines additions décoratives. 

Les fondations du temple se composent de 

quatre gros murs, qui s'enfoncent à un mètre de 

profondeur au-dessous du sol de l 'Altis et qui 

s'élèvent à une hauteur de trois mètres au-dessus 

du niveau de ce sol. Sur ces fondations sont 

construits les murs de la cella et les parties du 

stylobate sur lesquelles reposent les colonnes des 

galeries latérales. Les intervalles ont été cou

verts d'un remblai, qui dissimule l 'aspect exté

rieur des fondations et forme ainsi une élévation 

artificielle de trois mètres laquelle supporte le 

soubassement du temple. L'édifice est d'ordre 

dorique, hexastyle et périptère, il a treize colon

nes sur les côtés y compris celles d'angle. Le 

soubassement se compose de trois degrés, dont 

chacun a une hauteur d'environ cinquante centi

mètres, la montée en était donc très difficile, car 

elle n'était point, comme au Parthénon facilitée 

par des degrés intercalaires pratiqués en face de 

l 'entrée principale et sur la façade postérieure. 

Du côté de l 'Est, on avait accès sur le stylobate 

par un escalier spécial de forme carrée, dont 

chaque côté avait six mètres de longueur. Les 

gradins de cet escalier, remanié à l 'époque ro

maine, étaient plus larges du côté parallèle à la 

façade et plus étroits sur les côtés latéraux. 

Pausanias donne à ce temple des dimensions 

plus considérables qu'il n'en avait en réalité; il 

ajoute à la longueur de l'édifice celle de l 'esca

lier et du dernier degré, et à la hauteur, celle de 

l 'acrotère central. Les proportions de ce monu

ment étaient en tout cas considérables, et de peu 

inférieures à celles du Parthénon. La longueur du 

stylobate était de 64 mètres 12, la largeur de 27 

mètres 6, et la hauteur totale, de 20 mètres 25. Les 

colonnes avaient à peu près la même hauteur 

que celles du Parthénon (10 m. 42 à 44), c'est-

à-dire le double de l 'entre-colonnement mesuré 

d'axe en axe. 

Le temple était construit en pierre coquillière 
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συνήγετο δε τοϋτο εις το .προ τοΟ αγάλματος βεβαΟυ-

σμένον μέρος του ναοΟ. Σαφώς διδασκόμεθα ταΟτα έκ 

τοΟ Παυσανίου, παντελώς δ' ανυπόστατος φαίνεται ή 

γνώμη πολλών αρχαιολόγων παραδεχόμενων δτι ό έν 

'Ολυμπία ναος ήτο ύπαιθρος, και το μέρος εκείνο κατε-

σκευάσθη οίίτω προς ύποδοχήν τών εϊσρεοντων έκ του 

όπαίου της στέγης δμβρίων ύδάτων. Το δε προς τη 

είσόδω μέρος ήτο πλακόστρωτον, έν ω τών πλαγίων 

τμημάτων το έδαφος ήτο δια χαλίκων και κονιαματος 

έπεστρωμένον. 

Έχωρίζετο δε το μέρος τοΟτο άπο τοΟ μεσαίου κατά 

τον τρίτον κίονα δι' έρύματος έξ έγχωρίου πώρου, όπερ 

έπεξετείνετο μέχρι τών τοίχων του ναου, διαιρούν τα 

πλάγια τμήματα εις δύο άνισα μέρη. ΟΟεν και εις 

ταΟτα, καθώς και εις το τμήμα, έν ω το άγαλμα, ή 

πρόσοδος ήτο διά τών έν τώ έρυματι θυρών. Δια του 

έρύματος τούτου, οδ το υψος δεν ήτο μέγα, συνεοεοντο 

και οί κίονες προς αλλήλους μέχρι τών παρά το [3α-

θρον του άγάλματος, οί δε λοιποί περι αύτο περιεφρασ-

σοντο διά κιγκλίδων. Έκ τούτων φαίνεται δτι ή πρόσο

δος εις το άγαλμα δεν ήτο έπιτετραμμένη είς πάντας, 

αλλ' ήτο κεκανονισμένον πιθανώς πότε και είς τίνας 

ν' άνοίγωσι τάς θύρας τοΟ έρύματος οί ιερείς. Αλλως 

τε και έν τοις ύστερον χρόνοις την θέαν του αγάλμα

τος άπέκρυπτεν άπο τών οφθαλμών τών εισερχομένων 

είς τον ναον πολυτελέστατον έρεουν παραπέτασμα, 

ανάθημα τοΟ βασιλέως Άντιόχου τοΰ 'Επιφανούς, δ'περ 

δεν άνειλκύετο είς τάνω προς τον οροφον_, αλλά κατε-

πετάννυτο είς το έδαφος. Δι' έλικτών δμως κλιμάκων 

ανήρχοντο οί θέλοντες νά θεωρήσωσι το άγαλμα είς 

ύπερωους στοάς και είς αυτόν του ναοΟ τον όροφον. 

"Ως έκ πολλών τεκμηρίων συνάγεται, ή διασκευή 

τών περι το βάθρον και πρα αύτοϋ μερών έγένετο ύπο 

του Φειδίου, έσκόπει δέ την καταλληλοτάτην του αγάλ

ματος ίδρυσιν. Βέβαιον δε φαίνεται δτι κατεσκευάσθη 

τάγαλμα τοΰ Διος μετά την καθιέρωσιν της χρυσελε-

φαντίνης 'Αθήνας έν τώ Παρθενώνι, ήτοι μετά το 438 

π. Χ. 'Ητο πρεσβύτης τότε δ Φειδίας, άλλ' άκμαίαν 

διατηρών την δημιουργικήν δύναμιν αύτοΟ, επλασεν 

έργον τελειότατον, κατακλείσας, ώς προσφυώς ελέχθη 

υπό τίνος τών παλαιών, το παν της έαυτοΟ τέχνης είς 

τον Όλύμ πιον Δία. 

Κ- ' 
Ό Ζείτς τοί? Φειόίον. 

ΤοΟ θαυμαστού άριστουργήματος τούτου, δπερ οί 

μεταγενέστεροι ετασσον είς τά έπτά θεάματα, ουδέν 

περιελήφθη μέχρις ημών ίχνος. Μετά την κατάλυσιν 

du pays revêtue de stuc. La décoration extérieure 

ne consistait que dans les diverses colorations 

du stuc, et les métopes étaient même dépourvues 

des bas-reliefs dont on les ornait habituellement ; 

ce ne fut que beaucoup plus tard que les méto

pes du côté Est et quelques-unes du côté Sud 

furent ornées de vingt et un boucliers dorés, dé

diés par le général Romain Mummius, qui, par 

cette vile offrande, perpétuait l 'opprobre de la 

servitude imposée à la Grèce. La cimaise qui 

couronnait la corniche était en marbre de Paros 

et décorée de palmettes peintes ; elle portait sur 

les côtés latéraux de puissantes têtes de lions, 

par la gueule desquelles s'écoulaient les eaux 

pluviales. Quelques-unes de ces têtes ainsi que 

quelques parties de la cimaise furent remplacées-

plus tard par d'autres parties semblables en 

marbre du Pentélique, mais d'un art grossier. 

Des réparations du même genre furent aussi 

faites aux tuiles de la toiture, qui étaient égale

ment en marbre de Paros et reposaient sur une 

charpente de bois enduite de mortier. La toiture 

du péristyle ainsi que celle de l 'intérieur de la 

cella étaient.également en bois. Quant au stylo-

bate, les parties extrêmes qui soutenaient les co

lonnes étaient recouvertes d'un dallage en large-

appareil, tandis que l'espace compris entre le 

rang des colonnes et le mur du naos était orné 

d'un simple pavage en cailloux. 

Aux deux extrémités du fronton se dressaient, 

en guise d'acrotère, deux vases de métal doré. 

Le fronton oriental était surmonté de la statue-

dorée de la Victoire; au-dessous de cette statue, 

était appliqué le bouclier d'or à tête de Gorgone-

offert par les Lacédémoniens en souvenir de la 

victoire de Tanagre. Le fronton occidental devait 

présenter au sommet du triangle une décoration 

analogue. A l'extérieur, l 'ornementation plastique-

du temple comprenait aussi les statues placées-

dans le tympan des frontons ainsi que les mé

topes de la cella, dont nous parlerons plus loin. 

Le temple proprement dit reposait sur un sou

bassement particulier de peu d'élévation, il avait 

la forme d'un temple à antes et se divisait selon 

l 'usage général en trois parties: le pronaos, la cella 

et l 'opistodome. Le pronaos était fermé par des 

grilles de métal qui se coupaient en deux bat

tants, par lesquels entrait la foule. L'opistodome 

— 76 — 

τών 'Ολυμπίων μετηνέχθη κατά τινα παράδοσιν είς 

Κωνσταντινούπολη, δπου και άπετεφρώθη μετ' ού 

πολύ, έμπρησθέντων τών οικημάτων τοΟ Ααύσου, έν 

οίς ειχεν άποτεθή. Έχομεν δμως παρ' άρχαίοις συγ-

γραφευσι λεπτομερείς περιγραφάς του άγάλματος. Έκ 

τούτων μανθάνομεν δτι είχεν (ίψος 13 μέτρων περί

που, ήτο δέ κατασκευασμένο ν έκ χρυσοΰ και έλέφαν-

τος και δι' έβένου και λίθων πολυτίμων πεποικιλμένον. 

Παρίστατο δ' δ θεbς έν θρόνω καθήμενος, φέρων έν τή 

δεξιά Νίκην έξ έλέφαντος και έν τη άριστερα σκή-

πτρον, έφ' οδ έπεκάθητο χρυσοΟς άετός. Χρυσοΰς στέ

φανος κοτίνου έπέκειτο τη κεφαλή του θεού, το δ' ίμά-

τιον αΰτου έκοσμεϊτο δι' ανθέων και ζωδίων. Επι δέ 

του ποικίλου και πλουσιωτάτου θρόνου ήσαν έπειργα-

σμένα άνάγλυφα και άγάλματα και έζωγραφημέναι 

διάφοροι μυθικαί εικόνες" τά δέ διάμεσα τών ποδών 

του θρόνου δεν ήσαν κενά, ώς έν τώ τοΰ έν Άμύκλαις 

'Απόλλωνος, ώστε νά δύναταί τις νά ύπεισέλθη ύπο 

τον θρόνον, άλλά συνεδέοντο οί πόδες και οί μεταξύ 

αυτών ιστάμενοι κίονες δι' έρυμάτων πεποιημένων έν 

είδει τοίχων. Ταύτα δ' έκοσμοΰντο διά γραφών, πλην 

τών έν τή έμπροσθίφ πλευρά, καλυπτομένη κατά τό 

πλείστον ύπο τών ποδών τοΟ θεοΰ, οδ ένεκα τάκάλυ-

πτα μέρη ήσαν διά κυανοΰ χρώματος μόνον άληλιμ-

μένα. Έσχηματίζοντο δ' ούτως έννέα χώραι, εξ μέν 

μεταξύ τών ποδών και τών κιόνων κάτω, τρεις δ' υπε

ράνω τών έκ ποδός είς πόδα διηκόντων κανόνων και 

μεταξύ τών έπ' αύτών ισταμένων συμπλεγμάτων" και 

ακριβώς έννέα τον άριθμον ήσαν αί έν ταις χώραις 

ταύταις γεγραμμέναι εικόνες. ΤοΟτο σαφώς προκύπτει 

έκ της περιγραφής τοΰ Παυσανίου, ήν μετά τάς άνα-

σκαφάς της 'Ολυμπίας πάντες παρερμηνεύουσι, νομί-

ζοντες δτι αί έννέα γραφαι έκδσμουν τά έν τοις κίοσι 

τοΰ σηκοΰ προ τοΰ άγάλματος έρύματα. Έγραψε δέ 

τάς εικόνας έκείνας δ ζωγράφος Πάναινος, δστις συνειρ-

γάσθη έν 'Ολυμπία μετά τοΰ Φειδίου, άδελφδς ή 

κατ' άλλους άνεψιος ων αύτοΰ και συνεργολάβος. 

Καίτοι λεπτομερείς είναι αί παρ' άρχαίοις περίγρα

φα! τοΰ άγάλματος, δεν έπαρκοΰσιν δμως προς άναζω-

γράφησιν αύτοΰ τελείαν και εύκρινή. Ουόε μεταγενε-

στεραί τίνες παραστάσεις τοΰ Διός, οίος δ Ότρικόλιος 

λεγόμενος Ζευς και δ Βορόσπειος, ους πολλοί άνευ 

λόγου θεωρουσιν άπεικάσματα τοΰ Ολυμπίου Διός, 

δδηγοΰσιν ήμας είς τοΰτο, παρέχουσαι μάλλον τύπους 

μεταγενεστέρους και διαφόρους πάντως τοΰ Φειδιακοΰ. 

Μόνον δ' εκ τίνων ήλιακών νομισμάτων κατά τους 

ρωμαϊκούς χρόνους κοπέντων λαμβάνομεν άμυδράν τινα 

εννοιαν του άριστουργήματος έκείνου, άλλων μέν αύτών 

n'était point fermé par des grilles, il était com

plètement isolé de la cella. On voyait dans le 

pronaos de nombreux et précieux ex-voto, tandis 

qu'aucun ne figurait dans l 'opistodome, qui était 

réservé à un autre usage. C'est en effet dans 

cette dernière partie de l'édifice que l'on enten

dait ou que l'on contemplait les chefs-d'oeuvre 

de l'éloquence et des arts : c'est là qu'Hérodote 

enchantait par ses récits la Grèce entière que 

ravissaient les brillants discours des sophistes et 

des orateurs tels que Gorgias, Lysias, Hippias 

d'Élis, Isocrate ; c'est là que des artistes tels 

qu'Aétion exposaient leurs œuvres ; c'est là que 

des savants tels qu'Œnopion communiquaient les 

résultats de leurs recherches. Un banc de pierre 

trouvé dans l'enceinte de l 'opistodome témoigne 

de cet usage spécial auquel était réservée cette 

partie de l'édifice. 

Le sol du pronaos est orné d'une mosaïque en 

cailloux de diverses couleurs ; dans deux enca

drements décorés de grecques et de palmettes 

s'agitent des Tritons qui soufflent dans des con

ques. Cette mosaïque a été faite à la belle épo

que, mais elle est postérieure à la constuction du 

temple, car elle est interrompue par la base d'un 

ex-voto qui a précédé cette décoration. A l'épo

que romaine, cette mosaïque fut recouverte par 

un dallage de diverses couleurs. 

La cella communiquait avec le pronaos par 

une porte que fermaient deux battants de bronze, 

ouvrant en dehors ; dans le sens de la longueur, 

elle était divisée par deux rangées de sept colon

nes en trois nefs, dont celle du centre était beau

coup plus large que les nefs latérales ; dans le 

sens de la largeur, cette nef centrale était elle-

même divisée en trois parties. Au fond était placé 

le socle de la statue de Zeus. Ce socle, construit 

en tuf et en pierre noire d'Éleusis, était à une 

faible distance du mur de l'opistodome dont il 

n'était séparé que par un étroit couloir, destiné à 

livrer passage à ceux qui désiraient voir par der

rière la statue du dieu. Le socle de la statue était 

précédé d'un carré d'environ six mètres cinquante 

de côté, qu'était recouvert d'us dallage en pierre 

noire d'Éleusis, il était entouré d'un rebord en 

marbre du Pentélique, et formait ainsi un bassin 

plat destiné à recevoir l 'huile dont on arrosait 

l 'ivoire de la statue de Zeus; car, dans le maréca-
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έχόντων κεχαραγμένα 

άπεικάσματα τοΰ α

γάλματος, ένος οέ, του 

καλλίστου, την κεφα

λήν αύτοΟ, οιατηροΟ-

σαν πάντως ϊγνη της 

έκφράσεως, ην εις το 

έργον του προσέδωκεν 

δ Φειδίας. 

'Αλλ' ασφαλέστατος όδηγος προς έκτίμησιν της 

ΰπερόχου τέχνης του χρυσελεφάντινου κολοσσού είναι 

ό θαυμασμός, ον έκδηλοΟσιν οί εύτυχήσαντες νά ί'δω-

σιν αυτόν, άρμοδιώτατοι κριταί, οί'τινες γνωρίζοντες 

πάντα της έλληνικης τέχνης τάριστουργήματα και 

δυνάμενοι νά συγκρίνωσι προς ταΟτα το έργον του 

Φειδίου, άπονέμουσιν Ομοθύμως εις αύτο τα πρωτεία. 

Έν ω δε τοΟ αγάλματος, τοΟ οποίου το κάλλος έκθαμ

βοι ήμας τους νεωτέρους, τοΟ Πραξιτελείου Έρμου, 

τυχαίως γίνεται μνεία παρά τω περιηγητη, πλείστοι 

αρχαίοι συγγραφείς μετ' ένθουσιασμοΟ δμιλοΟσι περί 

του αγάλματος τοΟ 'Ολυμπίου Διός. Και άλλος μεν 

ανακηρύσσει τοΟτο πάντων των έπι γης αγαλμάτων 

κάλλιστον και θεοφιλέστατον, άλλος δέ, φιλόσοφος 

ούτος έπιφανής, βέβαιοι δτι ατύχημα έκαστος των 

Ελλήνων ένόμιζε το ν' άποθάνη χωρίς νά ί'δη αύτό. 

Αλλοι θαυμάζουσι το κάλλος και το μέγεθος αύτοΟ, 

και τοσοΟτον ίσχυράν περιγράφουσι τήν έκ της θέας 

geux Altis, on était obligé de se servir de l 'huile 

pour entretenir l 'ivoire de cette statue, tandis 

qu'au Parthénon, la sécheresse du lieu exigeait 

pour cet usage l'emploi de l 'eau, qui s'égouttait 

dans un chemin pratiqué à cet effet devant la sta

tue. C'est d'ailleurs ce que nous dit très clairement 

Pausanias, et ce qui démontre par conséquent 

l 'erreur d'un grand nombre d'archéologues qui 

soutiennent que ce temple était hypèthre, et que 

ce bassin était destiné à recevoir les eaux pluvia

les qui entraient par l 'ouverture du toit. La partie 

qui faisait face à l 'entrée était couverte d'un dal

lage, tandis que les parties latérales étaient ornées 

d'un pavage de cailloux et de stuc. 

Cette partie du fond était séparée de celle du mi

lieu par une balustrade en pierre coquillière du 

pays, qui se prolongeait jusqu'aux murs du tem 

pie, dont elle divisait ainsi les nefs latérales en 

deux parties inégales, de sorte que pour avoir 

accès dans cette partie de l'édifice, il fallait passer 

par les portes ouvertes dans cette balustrade soit 

aux nefs latérales, soit à la nef centrale. Cette ba

lustrade peu élevée reliait entre elles les colonnes 

jusqu'au socle de la statue ; quant à celles qui 

étaient placées autour de la statue, elles étaient 

reliées par une grille qui barrait le passage. 

Nous pouvons donc conclure de cette dispo

sition, qu'il n'était point permis à tous de 

s'approcher de la statue, mais que probable

ment un règlement prescrivait aux prêtres à 

quelle époque et à quelles personnes ils de

vaient en permettre l accès. A une époque 

plus récente, la vue de la statue fut cachée 

aux regards de ceux qui entraient dans le 

temple, par un magnifique rideau de laine, 

offrande du roi Antiochus Épiphane. Ce ri

deau ne se remontait pas, mais on le baissait 

à terre; ceux qui désiraient la contempler 

devaient monter, par des escaliers en spirale, 

aux tribunes supérieures, ou même jusqu'à 

la charpente de la toiture. 

Des preuves architecturales nous démon

trent que cette partie de la cella fut construite 

sur les plans de Phidias, qui avait besoin de 

faire choix de la meilleure disposition possible 

pour la place où il devait élever sa statue. Il 

parait certain que cette statue fut faite par Phi

dias après celle d'Athéna au Parthénon, c'est-à-
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αύτοΟ καλλιτεχνικήν άπόλαυ-

σιν, ώστε φαντάζονται δ'τι ου

δείς ύπάρχει άνθρωπος, δ'σον 

δυστυχής και άν είναι, δσας 

δήποτε και άν άπήντλησεν έν 

τφ βίω συμφοράς και λύπας, 

δστις σταθείς Ινώπιον του α

γάλματος δεν έλησμόνησεν πα-

σαν θλϊψιν και πικρίαν. Ο δε Ρωμαίος στρατηγός 

Αεύκιος Αιμίλιος, ίδών το άγαλμα έξεπλάγη και 

είπε το πολυθρύλητον έκεϊνο, δτι μεγάλην έχων 

τήν προσδοκίαν της 'Ολυμπίας μείζονα της ποοσ 

δοκιας εύρε τήν άλήθειαν" και προσέθηκεν δτι μό

νος δ Φειδίας τον παρ' Όμήρω Δία έμιμήθη. Και 

άληθώς παρά δε ιγμα εΐχεν δ καλλιτέχνης τον δμηρικον 

Δία, δν δ ποιητής εικονίζει έπινεύοντα και δεχόμενον 

τήν αίτησιν της Θέτιδος, σείοντα δέ τον μέγαν Όλυμ-

πον δια της κινήσεως της κεφαλής αύτοΟ. Και έπλασε 

τον θεόν, ουχί ώς δυνάστην του κόσμου φοβερόν, άλλά 

ώς βασιλέα δυνατόν και άγαθδν άμα πατέρα, έπόπτην 

της Ελλάδος άστασιάστου και δμονοούσης, ήμερον 

και σεμνον έν άλύπω σχήματι, ειρηνικον και πραον, 

δοτήρα των άγαθών πάντων. Έν τούτω δ' έγκειται ή 

εύδοκίμησις αύτοΟ, δτι άπετύπωσεν έν τελειοτάτω 

σχήματι τδ έν τή συνειδήσει των Ελλήνων πάντων 

αόριστον ιδεώδες τοΟ ύπάτου θεοΟ" διο εύστόχως έλέχθη 

δτι δ ίδων το έν Ολυμπία άγαλμα δεν ήδύνατο νά 

φαντασθή άλλως τον Δία, και κομψώς έπέγραψέ τις 

ποιητής δτι ή δ Ζευς κατήλθεν εις τήν γήν έξ ούρανου 

όπως δείξη τήν εικόνα του ή δ Φειδίας άνέβη δπως ΐδη 

τον θεόν. Εναργέστατα δε τήν έπιτυχίαν ταύτην παρί-

στησιν ή παράδοσις, καθ' ήν και αύτος δ Ζευς έπεδο-

κίμασε τδ έργον" διότι λέγεται δτι δ Φειδίας άποπερα-

τώσας το άγαλμα, έδεήθη του ΘεοΟ νά δείξη διά ση

μείου αν είναι κατά τήν γνώμην του, πάραυτα δε 

κατεσκηψε κεραυνός εις τον ναόν, μαρτύριον της εγκρί

σεως του θεού. 

Ai yEttctai τοίτ ναοί?. 

Ηρκει βεβαίως και μόνον το έργον του Φει

δίου προς καταγλάϊσιν τοΟ 

ναοΟ" όμως και πρόσθε-

τον ειχεν ούτος άλλον 

πλαστικδν κόσμον και έν

δον καΐ έκτος έν τε τφ 

προνάω και έν τή έπιβολή, 

έξαίροντα τήν μεγαλοπρέ-

πειαν αύτοΟ. Ένδον μεν 

dire après l 'année 438 av. J. — C. L'artiste était 

déjà âgé à cette époque, mais la puissance 

créatrice de son génie était dans toute sa force, 

et c'est dans cette œuvre immortelle, comme 

l'a dit un auteur ancien, qu'il concentra toute 

la puissance de son art. 

Zeus de Phidias. 

Aucune trace de cet admirable chef-d'œuvre, 

que les anciens plaçaient au nombre des sept 

merveilles du monde, n'est malheureusement par

venue jusqu'à nous. Selon une certaine tradition, 

il fut,après l 'abolition des Jeux olympiques,trans

porté à Constantinople, où il périt bientôt après 

par suite de l 'incendie de la demeure de Lausos, 

dans laquelle il avait été placé. Quelques auteurs 

anciens nous ont heureusement laissé des des

criptions détaillées de ce chef-d'œuvre. Elles nous 

apprennent que la hauteur en était d'environ 

treize mètres et qu'il se composait d'or et d'ivoire 

rehaussé par des ornements d'ébène et des pier

reries. Le dieu, assis sur un trône, tenait dans 

la main droite une Niké en ivoire, et dans la 

main gauche un sceptre surmonté d'un aigle 

d'or ; sa tête était ceinte d'une couronne d'or 

imitant le branchage de l'olivier sauvage, l 'hima-

tion en était décoré de fleurs et de figures d'ani

maux. Le trône, merveilleux par sa richesse et 

ses incrustations diverses, était orné de diffé

rents sujets, les uns sculptés, les autres peints. 

Ce trône n'était pas seulement soutenu par qua

tre montants, comme celui d'Apollon à Amy-

clès mais encore par quatre coionnettes ; de 

manière qu'on ne pouvait pénétrer entre ces 

montants, qui étaient reliés entre eux ainsi 

qu'aux quatre coionnettes intermédiaires par des 

cloisons décorées de peintures, à l 'exception de 

celle qui était en face des portes et qui, cachée en 

grande partie par les pieds de Zeus, était seu

lement enduite de bleu. Il y avait donc en tout 

neuf compartiments, dont six entre les pieds 

et les coionnettes du trône et trois entre les 

sculptures placées au-dessus des bandes qui 

reliaient les pieds. C'est aussi au nombre de 

neuf qu'étaient les figures représentées sur ces 

divers compartiments, comme il résulte claire

ment de la description de Pausanias, mal inter-
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και έν τω προνάω άναόήαατα ουχί ευάριθμα μαρμά

ρινα καΐ ναλκα, έν οε τί] εττιβοAtj μετοπας αναγΛυ-

φους και περιφανή αγαλματα εν τοις αετοις, εργα 

ονομαστών τεχνιτών. 

Έν μεν τη έπιβολη του πτερώματος αί μετόπαι του 

τριγλύφου ούδένα ειχον πλαστικον κόσμον, μόνον δε 

κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους προσηλώθησαν εί'ς τινας 

τούτων, ώς είπομεν, αί άνατεθεϊσαι ύπο του Μομμίου 

ασπίδες. Άλλ' οί τοίχοι τοΟ προνάου και του όπισΟο-

δόμου ει/ον ίδιον έκαστος έπιστυλιον και τρίγλυφον, 

και αί μετόπαι έν τούτω εφερον άναγλύφους παραστά

σεις τών δώδεκα άθλων τοΟ Ηρακλέους, του μυθολο-

γουμένου άγωνοθέτου τών Ολυμπίων. 

*Ησαν δέ τεταγμέναι αί μετόπαι κατά τήν χρονο

λογικών σειράν τών άθλων, ων ο πρώτος, δ του έν 

Νεμέα λέοντος φόνος, άπεικονίζετο έν τη βορειοτατη 

μετόπη τοΟ οπισθοδόμου, μετ' αύτον δ' δ της Λερναίας 

"Τδρας και τελευταίος έν τη νοτιωτάτη του οπισθοδό

μου μετόπη δ έκτος άθλος, ή τοΟ ζωστηρος της Άμα-

ζόνος 'Ιππολύτης άφαίρεσις. Η σειρά έξηκολούθει έν 

ταϊς μετόπαις τοΟ προνάου, της μεν πρώτης προς 

νότον άπεικονιζούσης τον εβδομον άθλον, τον Ερυμάν-

θιον κάπρον, της δέ τελευταίας προς βορραν τον δωδέ-

κατον, τήν έκ του "Αδου άναγωγήν τοΟ Κερβέρου. 

Πασών τών μετοπών τούτων εύρέθησαν πολλά τε

μάχια, τέσσαρες δε περιεσώθησαν όλιγώτερον τών 

άλλων λελωβημέναι και σχεδόν άρτιαι, έκ μεν τών 

•του οπισθοδόμου αί Στυμφαλίδες όρνιθες και δ έν 

Κνωσώ ταύρος, έκ δέ τών τοΟ προνάου ή τών χρυσών 

•μήλων παράληψις και ή κάθαρσις της κόπρου τών 

βοσκημάτων του Αυγέου. Τά κυριώτατα μέρη τών δύο 

τοΟ οπισθοδόμου μετοπών εύρέθησαν κατά τάς άνα-

σκαφάς τών Γάλλων και άπόκεινται νυν έν τω Λού

βρο), συνεπληρώθησαν δέ δι' άλλων εύρημάτων έν ταις 

τελευταίαις άνασκαφαις Έν τη μετόπη τών Στυμφα-

λίδων άπεικονίζεται δ Ηρακλής συντελέσας τον άθλον 

και κομίζων εις τήν Άθηναν έπι βράχου καθημένην 

τινάς τών κατατοξευθέντων σιδηροπτέρων ορνίθων. Το 

γυμνον σώμα του ήρωος είναι τεχνικώτατα έξειργα-

σμένον, παρεχόμενον τύπον έξαίρετον άρμονικοΟ συν

δυασμού κάλλους και ρώμης" της δ' έπι τοΟ βράχου 

θεάς ή στάσις τόσον άφελής είναι και φυσική, ώστε 

πολλοί υπέθεσαν δ'τι νύμφη τις είναι ή άπεικονιζομένη, 

θεωμένη του Ηρακλέους το έργον. 

Έν δέ τή τετάρτη μετόπη άπεικονίζεται ή σύλλη-

ψις τοΟ έν Κνωσώ της Κρήτης άγριου ταύρου. Ό 

Ηρακλής διά βρόχου, δν έν τή άριστερα κρατεί, περι-

πλεξας τον Οεξιον έμπρόσθιον πόδα τοΟ ταύρου έλκει 

prêtée depuis les fouilles dOlympie par la plupart 

des archéologues qui croient que les neuf pein

tures en question ornaient la balustrade qui re

liait les colonnes placées devant la statue. Ces 

peintures avaient été exécutées par Pansenos, qui 

était frère, ou selon d'autres, neveu de Phidias 

et qui fut aussi son collaborateur. 

Malgré la description détaillée que les anciens 

nous ont laissée de cette statue, nous ne pouvons 

cependant la restaurer, par l 'imagination, d une 

manière précise et parfaite". D'autres représen

tations plus récentes de Zeus, telles que celle 

d'Otricoli et celle de Vorospi que beaucoup, sans 

raison croient être une copie du Zeus Olympien, 

ne nous sont d'aucune utilité dans cette recher

che, car le type qu'elles nous offrent est d une 

époque postérieure et n'a rien de commun avec 

celui du chef-d'œuvre de Phidias. Quelques mon

naies d'Élis frappées à l 'époque romaine peuvent 

seules nous donner une faible idée de ce chef-

d'oeuvre. Parmi les pièces où figure la copie de 

Zeus Olympien, sur une seule, la meilleure, la tète 

de ce dieu a conservé des traces de l 'expression 

qui devait animer le chef-d'œuvre de Phidias. 

Pour nous faire une idée juste du mérite de cette 

statue chryséléphantine, nous n'avons qu'a re

courir aux témoignages de ceux à qui il avait été 

donné de l 'admirer. Des juges compétents qui 

connaissaient tous les chefs-d'œuvre de l 'art hel

lénique, et qui étaient en mesure d'établir entre 

eux une comparaison, donnent sans hésiter et à 

l 'unanimité la première place au Zeus de Phi

dias. Et, tandis que l 'Hermès de Praxitèle, qui 

excite aujourd'hui l 'admiration universelle, n'ob

tient qu'une simple mention de Pausanias, la 

plupart des écrivains de l 'antiquité parlent du 

Zeus Olympien avec le plus chaleureux enthou

siasme. L'un d'eux déclare que c'est la plus belle 

des statues terrestres et la plus agréable aux 

dieux, un philosophe des plus célèbres proclame 

que tout Grec considérait comme un malheur de 

mourir sans avoir vu cette œuvre, d'autres en 

admirent la grandeur et la beauté et en décla

rent la vue si émouvante qu'ils trouvent qu'il 

n'est personne si malheureux soit-il et quelques 

tribulations qu'il eût eu à supporter qui n'oublie 

aussitôt ses souffrances et ses afflictions en face 

de ce chef-d'œuvre. Le général romain Paul-

— 80 — 

προς εαυτόν, ύψώνει δέ τήν δεξιάν έτοιμαζόμενος ν'  άρ-

πάση αύτον άπο τών μυκτήρων ή τών κεράτων" ή 

κατ'  άλλην συμπλήρωσιν, χαλινώσας τον ταΟρον, 

έλκει διά της άριστεράς τον χαλινόν, ύψώνει δέ διά 

της δεξιάς το ρόπαλον"—άλλά ρόπαλον έν ούδεμια 

τών μετοπών φαίνεται έχων δ Ηρακλής, ουδέ νά πλήξη 

το ζώον διά τοΟ ροπάλου ήδύνατο, οφείλων ζωντα-

νον νά κομίση αύτό. — Ό δ' άγριος ταύρος δρμα μεν 

κατ'  άντίθετον φοράν, άλλ'  ισχυρώς συνεχόμενος υπο 

του ήρωος σφαδάζει,  έπικάμπτων τον τράχηλον και 

άνορθών το σώμα. Ή μετόπη αυ'τη είναι ή καλλίστη 

πασών διά τήν εντεχνον σύνθεσιν.  Ή άντίθεσις τών 

δύο ρωμαλέων σωμάτων, τοΟ ήρωος και τοΟ θηρίου, 

ή διασταύρωσις τών γραμμών, ή έλλογος πλήρωσις 

τοΟ χώρου άποδεικνύουσιν αυτήν τελειότατον πρότυ-

πον καλλιτεχνικής συνθέσεως. 

Τών δέ μετοπών του προνάου ή τετάρτη άπεικονίζει 

τον Ήρακλέα μέλλοντα νά οεχθή τά μήλα τών Εσπε

ρίδων, άτινα φέρει αύτφ δ Ατλας. Ό ήρως καταγρα-

φήν άπεικονισμένος και προς τά δεξιά βλέπων, ί'σταται 

-εύθυτενής ώς στήλη, άνέχων δΓ άμφοτέρων τών χει

ρών τήν ούρανίαν σφαϊραν, ήν ύπεδήλου πιθανώς τοξο

ειδές μετάλλινον έλασμα έξαφανισθέν. Έπι τών ώμων 

και της κεκυφυίας κεφαλής αύτοΟ είναι έπεστρωμένη 

τύλη, δ'πως έλαττώνη τήν πίεσιν τοΟ έπικειμένου 

βάρους. Το φορτίον, δ'περ κατεδικάσθη αιωνίως νά 

φέρη δ Τιτάν "Ατλας, είναι ύπέρτερον τών δυνά

μεων και αύτου τοΟ Ηρακλέους. Διά τούτο άνακου-

Émile trembla d'émotion devant cette statue et 

prononça ces mémorables paroles : «malgré la 

renommée dont jouit Olympie, la vue en surpasse 

toute attente», et il ajouta que Phidias seul avait 

rendu sous une forme sensible le Zeus d'Ho

mère. En effet, le grand artiste avait pris comme 

modèle le type idéal qui, dans l 'Iliade, accédant 

à la demande de Thétis, ébranle du seul mou

vement de sa tête l 'Olympe tout entier. C'est 

pourquoi il avait représenté le maître des dieux, 

non comme un redoutable souverain terrestre, 

mais comme un auguste monarque qui est tout 

à la fois le meilleur des pères, comme présidant 

aux destinées des peuples Grecs unis dans une 

parfaite concorde, calme et vénérable dans une 

immuable sérénité, doux et pacifique, dispensa

teur de tous les biens. Enfin le succès de son 

œuvre consistait en ce qu'il avait rendu sensible 

aux Hellènes, dans la perfection d'une forme 

concrète, l 'idée mystérieuse, mais confuse, que 

tous se formaient du maître des dieux. C'est 

pourquoi on disait justement qu'après avoir vu 

cette statue, on ne pouvait se représenter Zeus 

sous une forme plus belle, et un poète s'écriait 

que Phidias était monté au ciel ou que le dieu 

était descendu sur la terre. Au reste la confor

mité de l 'œuvre avec l 'original était confirmé par 

une tradition, d'après laquelle Zeus lui-même 

avait donné son approbation à cet ouvrage ; car 

lorsque Phidias l 'avait terminé, il avait supplié 

ce dieu de lui faire connaître par quelque signe 

s'il était satisfait de son travail, et aussitôt la 

foudre avait frappé le pavé du temple, marque 

de la satisfaction divine. 

Métopes du temple. 

La statue de Phidias aurait certainement suffi 

pour donner à ce temple une splendeur incompa

rable ; mais il était encore orné, à l 'intérieur et 

à l 'extérieur, dans le pronaos et à l 'entablement, 

d'une décoration plastique, qui augmentait la 

magnificence de l'édifice. A l intérieur et dans le 

pronaos étaient de nombreux ex-voto de marbre 

ou de bronze ; dans l 'entablemeraent, les bas-re

liefs des métopes, et d'admirables statues dans le 

fronton, œuvres d'artistes célèbres. 

Les métopes de la frise extérieure étaient dé

pourvues de décorations plastiques; ce n'est qu'à 
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φίζει αυτόν, άνέχουσα δια της άριστερας τον ούρανόν, 

ή όπισθεν αύτοΟ ιστάμενη Αθήνα" διότι αΰτη απει

κονίζεται έν τη μετόπη, ή συ μπαραστατου σα τω 

ήρωϊ και καθοδηγούσα αύτον έν τοις άΟλοις θεά, και 

ούχι Έσπερις νύμφη, ής αλυσιτελής δλως θα ήτο 

ή συνδρομή. "Αλλως δ' ή θεά φέρει τήν αυτήν και 

έν τή επομένη μετόπη έσθήτα. Τρίτος δέ προς τα 

δεξιά απεικονίζεται b "Ατλας γυμνός, ορθιος, προσφέ-

ρων δια των προτεταμένων χειρών τω Ηρακλει τα 

μήλα. .Έν τή μετόπη ταύτη, έν ή τά καθ' εκαστον 

είναι κάλλιστα έξειργασμένα., ψέγεται ή τριπλή μονό

τονος έπανάληψις των καθέτων γραμμών των ορθίων 

σωμάτων. Άλλ' ό τεχνίτης ό πλάσας τον έν Κνωσώ 

ταΟρον, αδύνατον ήτο να ΰποπέση εις τοιοΟτο τεχνικό ν 

λάθος" μάλλον δ' άπο σκοποΟ προέκρινε τάς καθέτους 

γραμμάς, διότι έθεώρει ίσως πάσας τάς μετόπας ώς 

ενιαίο ν καλλιτέ/νημα και αι τοιαΟται γραμμαι ήσαν 

άναγκαϊαι μετά τάς περιπλόκους τών πιπτόντων σωμά

των τοΟ Γηρυόνου τής προηγουμένης μετόπης και τάς 

διαγώνιους τοΟ σώματος τοΟ' Ηρακλέους τής επομένης. 

Εν δε τή πέμπτη μετόπη, ήτις έπίσης διατηρείται-

δπωσοΟν καλώς, παρίσταται ό Ηρακλής διά τίνος 

οργάνου, πιθανώς πτύου, ισχυρώς έξωθών τι, τους 

σωρούς βεβαίως τής ονθου τών βοσκημάτων τοΟ Αύ-

γέου. Δεξιά παρ' αυτόν ή 'Αθήνα, όρθία ίσταμένη, τήν :  

δ' άριστεράν έπι τής άσπίδος στηρίζουσα, υποδεικνύει 

εις τον ήρωα διά τοΟ δόρατος, • δπερ πιθανώς έκράτει 

έν τή δεξιά, πώς πρέπει νά έργασθή. 

- Και τών άρτιωτέρων μετοπών τούτων, και τών 

άλλων, ων μόνον τεμάχια σώζονται, ή έργασία είναι 

εις άκρον έπιμεμελημένη και τά γυμνά σώματα άκρι-

βώς και άριστοτέχνως έξειργασμένα, εύστοχος δε καθό

λου· φαίνεται ή σύνθεσις δπου είναι εύδιάγνωστος εις 

ήμας. "Αν δ' ένιαχοΟ άτελώς ύποδηλοΟνται πλαστικώς 

λεπτομέρειαί τίνες, πρέπει νά εχωμεν πάντοτε προ 

οφθαλμών, δτι αδται συνεπληροΟντο διά τής γραφι

κής" και ίνα κρίνωμεν δικαίως την τέχνην τών μνη

μείων τούτων πρέπει νά ύπολογίζωμεν πώς έφαίνοντο 

οπότε άλύμαντα ,ίσταντο κατά χώραν. Ο ποιήσας 

αυτά ήτο μέγας τεχνίτης, συνεχόμενος μεν άκόμη 

εν.τισιν ύπο τών δεσμών τής αρχαϊκής τέχνης, άλλ' έν 

πολλοίς καινοτομών και ύπερνικών πολλάς τεννικάς 

δυσκολίας, διά δε τής δημιουργικής δυνάμεως αΰτοΟ 

κατορθών ν' άποτ^πώση εις τά εργα του τήν σφραγίδα 

τής τελειότητος. Έκ τής δμοιότητος δε της τέχνης 

τών μετοπών και τών αγαλμάτων τοΟ άνατολικοΟ; 

άετώμ.ατος εικάζεται δτι δ αύτος τεχνίτης έποίησεν 

άμφότέρα. Είναι δ' οδτος δ Μενδαϊος ΤΙαιώνιος, όστις 

l 'époque romaine qu'on y appliqua, comme nous 

l 'avons vu plus haut, les boucliers de Mummius 

mais les murs du pronaos et de l 'opistodome 

étaient ornés d'une frise spéciale dont les bas-

relief des métopes représentaient les douze tra

vaux d'Hercule, qui, d'après la légende, avait 

institué les Jeux Olympiques. La série de ces 

travaux s',y - développait d'après l 'ordre chrono

logique de chacun d'eux. Le premier, le lion de 

Némée, était représenté à l 'extrémité Nord de 

l 'opistodome, venait ensuite l 'hydre de Lerne et 

enfin, dans la métope de l 'extrémité Sud de l 'o

pistodome, le sixième des travaux, l 'enlèvement 

du baudrier de l 'Amazone Hippolyte. La même 

série se continuait dans les métopes du pronaos : 

la première du côté Sud représentait le septième 

des travaux, le sanglier d'Érymanthe, enfin on 

voyait sur la dernière du côté Nord le douzième 

de ces travaux, l 'enchaînement de Cerbère. 

Un grand nombre de fragments de ces bas-

reliefs ont été retrouvés dans les fouilles ; quatre 

métopes sont peu mutilées et presque intactes.: 

deux de l'opistodome,les oiseaux du lacStymphale' 

et le taureau de Cnosse,.et deux du pronaos, les. 

Hespérides et les écuries d'Augias. Les princi

paux fragments des deux métopes de l 'opisto

dome ont été retrouvés par les Français en 1829, 

et sont maintenant au musée du Louvre ; ils ont 

été récemment complétés par les fouilles alleman

des. Dans la scène des oiseaux du lac Stymphale, 

Héraklès, venant d'accomplir son exploit, offre à 

Athéna assise sur un rocher quelques-uns des 

oiseaux aux ailes de fer qu'il vient de percer de 

ses flèches. Le corps nu du héros est d'une exé

cution parfaite, on y trouve harmonieusement 

unies la beauté et la force. L'attitude de la déesse 

assise sur un rocher est tout à la fois si simple 

et si naturelle, que plusieurs ont pensé que l 'ar

tiste avait voulu représenter une nymphe con

templant cet exploit. 

La quatrième métope représente la prise du 

taureau crétois de Cnosse. Héraklès tire de la 

main gauche le lacet dans lequel est pris un des 

pieds du taureau, il élève la main droite pour 

saisir l 'animal par une corne ou par les naseaux ; 

ou, selon d'autres, il tient de la gauche le frein 

qu'il vient d'imposer au taureau, tandis que de 

la droite il relève sa massue ; mais, dans aucune 
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-έποίησεν έπίσης και τάκρωτήρια τοΟ ναού και το εμ-

προσθεν αύτοΟ ίστάμενον ανάθημα τών Μεσσηνίων, 

τήν Νίκ ην. 

Τà έν τοις άετοϊς αγάλματα. 

Πολλοί δμως είσίν οί άμφισβητοΟντες δ'τι  εργα τοΟ-

Παιωνίου είναι τά έν τω άνατολικώ άετώματι αγάλ

ματα' άλλ οί λόγοι οΰς φέρουσι προς υποστήριξιν τής 

γνώμης ταύτης, στηριζόμενοι κυρίως εις χρονολογι

κούς συνδυασμούς άκροσφαλεϊς,  δεν δύνανται νά δια-

σείσωσι το κύρος τής μαρτυρίας του Παυσανίου, ένι-

σχυομένης και ύπο τής έν τψ βάθρω τής Νίκης έπι-

γραφής, καθ ην δ αύτος τεχνίτης συνειργάσθη και εις 

την πλαστικήν τοΟ ναοΟ διακόσμησιν. 

Παρίστατο ο έν τω άνατολικώ άετώματι δ ιππικός 

άγων τοΟ Πέλοπος και τοΟ δυνάστου τής Πίσης Οίνο-

μάου. 'Αφετηρία τούτου ήτο δ έν 'Ολυμπία βωμός τοΟ 

Διός, τέρμα δέ το έν τω Ίσθμώ ίερον τοΟ Ποσειδώνος 

και γέρας ή καλή του Οίνομάου θυγάτηρ Ιπποδάμεια, 

ή ν οδτος άν ήττάτο ώφειλε νά δώση γυναίκα εις τον 

άνταγωνιστήν του μνηστήρα. Δεν άπεικόνισεν δμως δ 

τεχνίτης αυτδν τον άγώνα, οδ ή παράστασις ήτο 

άπρόσφορος εις διακόσμησιν άετώματος, ουδέ το πέρας 

•αύτου και τήν άπο τοΟ άρματος πτώσιν τοΟ Οίνομάου. 

'Αλλ' έξέλεξε τήν καταλληλοτάτην στιγμήν προς είκο-

νικήν παράστασιν, τήν προετοιμασίαν του άγώνος* 

τήν τών ί'ππων άμιλλαν ετι μέλλουσαν και το έργον 

τοΟ δρόμου παρά αμφοτέρων έν παρασκευή, ώς λέγει 

δ Παυσανίας. Αφ' οδ συνέθεντο προς άλλήλους περί 

τών δρω ν τοΟ άγώνος και ώμοσαν πιστώς νά τηρήσω-

σιν αύτούς, είσιν έτοιμοι νά έπιβώσι τών άρμάτων οί 

άνταγωνισταί. Κατά τήν κρίσιμον έκείνην ώραν έπι-

-φαίνεται δ Ζεύς -  ήρεμος, έν στάσει σεμνή, προσηκούση 

εις τον άνακτα τών θεών και τών άνθρώπων, κατέχει 

το μέσον τοΟ άετοΟ" οί ισχυροί ώμοι, το ευρύ στήθος 

και το άλλο σώμα αύτοΟ είναι γυμνά, ίμάτιον δέ κα

λύπτει τον άριστερον βραχίονα και τά κάτω τής 

•οσφύος' διά τής δεξιάς κρατεί παρυφήν τοΟ ιματίου, 

έν δέ τή άριστερα σκήπτρον" τοΰτο δέ και το πελώριον 

σώμα δηλοΟσι τον θεόν, δ στ ι ς ύποτίθεται άόρατος εις 

τους παρισταμένους, άφ ου οί έγγύτατα αυτώ εικονι

ζόμενοι ουδαμώς προσέχουσιν εις αύτόν, άλλά μάλλον 

τφ στρέφουσι τά νώτα" τούτου δ' ένεκα και δ Παυ

σανίας έπλανήθη ύπολαβών δτι ούχι αύτος δ θεός, 

άλλ' άγαλμα τοδ Διος άπεικονίζετο έν τφ άετώματι. 

Διά τής παρουσίας τοΟ Διος σαφώς ύποδεικνύει δ 

τεχνίτης δποία μέλλει νά είναι τοΟ άγώνος ή εκβασίς.  

Τήν κεφαλήν αύτοΟ είχεν έστραμμένην προς τον Πέ-

des métopes, nous ne voyons Héraklès armé de 

la massue, dont il ne pouvait d'ailleurs se servir 

contre ce taureau qu'il devait prendre vivant. Le 

sauvage taureau s'élance dans une direction op

posée, mais puissamment retenu par le héros il 

s 'agite et se cabre. Cette métope est la plus belle 

au point de vue de la composition artistique. Le 

rapprochement des deux corps vigoureux du 

héros et de l 'animal, le croisement des lignes, la 

manière dont le sculpteur a su tirer parti de 

toute la surface dont il pouvait disposer, tout en 

un mot fait de ce bas-reliefs un des joyaux de 

l 'art hellénique. Dans la quatrième des métopes 

du pronaos, Héraklés reçoit les pommes du jardin 

des Hespérides qu'Atlas lui présente. Le héros 

y est représenté de profil, tourné vers la droite, 

et raide comme une colonne ; il soutient de ses 

mains relevées la voûte céleste, qui était probable

ment figurée par le ressort d'un arc métallique 

aujourd'hui disparu. Sur ses épaules et sa tête 

courbées, est posé un coussin destiné à diminuer 

la pression du fardeau qu'il supporte. 

Le fardeau que le Titan Atlas a été conda

mné à porter, est au-dessus même des forces 

d'Héraklès ; c'est pourquoi Athéna, qui se tient 

debout derrière le héros, lui vient en aide et 

soutient le ciel du bras gauche. Car, ce per

sonnage est bien Athéna qui assistait le héros et 

le guidait dans ses exploits et non comme on le 

pense, une Hespéride dont le concours aurait 

été complètement inutile ; d'ailleurs cette déesse 

porte le même costume que dans la métope sui

vante. Le troisième personnage à droite est 

Atlas, nu, debout, les mains étendues, et embar

rassées des pommes qu'il offre à Héraklès. Dans 

cette métope, dont les détails sont d'une exécu

tion irréprochable, on blâme la triple répétition 

des lignes verticales des trois corps représentés 

debout. Mais l 'auteur du taureau de Cnosse ne 

pouvait tomber dans une telle faute ; c'est donc 

à dessein qu'il a préféré ces lignes verticales, 

car, prenant sans doute en considération l 'unité 

décorative des diverses métopes, il a cru devoir 

employer ces lignes droites à βόté des lignes 

brisées qu'offre la chute des corps de la scène 

de Géryon dans la métope précédente et des 

lignes diagonales d'Héraklès dans la métope qui 

suit. Dans la cinquième métope, qui est égale-
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λοπα, δηλών ουτω την προς τον εγγονον ευ'νοιαν" προς 

τά δεξιά προσέτι τοΟ θεοΟ, έν εύοιώνω δηλαδή τόπω, 

Γσταται δ Πέλοψ, άνθηρος αγένειος νεανίας, φέρων 

κράνος έν τη κεφαλή και έν τη άριστερα εχων ασπίδα, 

έλάχιστον [^-έρος άποκρυπτουσαν του ακμαίου σώματος 

του, στηριζόμενος δε πιθανώτατα εις δόρυ, ό'περ έν τη 

δεξιά έκράτει. Όπαί τίνες έν τφ δεξιφ ώμω και κατά 

την οσφυν δεικνύουσιν βτι εφερε και μετάλλινόν τι 

έπίβλημα, άν μή θώρακα. Ό ήρως νεύει κάτω τά όμ

ματα, θαμβωθεις τρόπον τινά έκ τοΟ κάλλους της 

παρ' αύτω ίσταμένης Ίπποδαμείας, ήτις ποδήρη φο

ρούσα ά^ειρίδωτον χι

τώνα στρέφει τήν κεφα

λήν προς τον μνηστήρα. 

Άντίστοιχον τουτου 

σύμπλεγμα δεξιά τοΟ 0ε-

ωμένου, έν αριστερά δέ 

του Διός, άποτελουσιν ο 

Οινόμαος και παρ' αυτόν 

ή σύζυγός του Στερόπη' 

έκεΐνος, ρωμαλέος πω-

γωνοφόρος άνήρ, γυμνός 

το λοιπον σώμα φορεί 

άτημελώς έρριμμένην έπι 

τών ώμων χλαμύδα' 

στρέφων τά νώτα προς 

τον Δία, έρείδει τήν δε-

ξιάν είς τήν οσφύν, κρα

τεί δ' εις τήν άριστεράν 

δόρυ και φέρει κράνος εϊς 

τήν- κεφαλήν. Αυτή ή 

στάσις του έναργώς μαρ

τυρεί δ'τι ΐσταται προ ημών θρασυς και υπερόπτης 

άνήρ, ό άμείλικτος πατήρ δ δεκατρείς μέχρι τούδε φο-

νεύσας μνηστήρας της θυγατρός του έν δμοίοις άγώσι, 

βέβαιος δ' ων και νΟν περι της νίκης. Ή δέ γυνή του 

Στερόπη φορεί διπλούν ποδήρη άχειρίδωτον χιτώνα, 

,άνε'ζωσμένον περι τήν οσφύν, έπ' αύτου δε διπλο'ίδα, 

πλατυτάτας σχηματίζουσαν πτυχάς" ύπο τήν έσθήτα 

ταύτην σχεδόν ουδαμώς διαφαίνεται το σώμα' διά της 

υψωμένης άριστερας άνέχει ήρέμα τήν διπλο'ίδα κατά 

τον ώμον, διά δέ της δεξιάς έκράτει πιθανώτατα φιά-

λην προς σπονδήν. Ίσταμένη πλησίον του Οϊνομάου, 

άποστρέφει άπ' ^ΰτου μ.ετά δυσθυμίας το πρόσωπον, 

βλέπουσα προς τά δεξιά. Δυσφορούσα διά τήν σκληράν 

του συζύγου άπόφασιν, γινώσκει δ'τι βαρεία έπίκειται 

αύτη συμφορά, οιονδήποτε και άν είναι τοΟ αγώνος 

τάποτέλεσμα' άν μεν φονευθη δ Οινόμαος, θά στερηθή 

ment assez bien conservée, Héraklès est re

présenté tenant un instrument, sans cloute une-

pelle, dont il pousse avec effort le fumier des 

écuries d'Augias. A sa droite Athéna se tient 

debout, elle appuie la main gauche sur le bouc

lier, et de sa lance, qu'elle tenait probablement 

de la main droite, elle lui indique comment il 

doit travailler. 

Dans ces quatre métopes qui sont assez bien 

conservées, ainsi que dans les fragments des au

tres, nous constatons un travail très soigné, une 

grande précision arti

stique dans les corps 

nus et un succès com

plet dans les compo

sitions que nous pou

vons encore distin

guer. Si quelques dé

tails nous paraissent 

imparfaits au point de 

vue de la plastique, 

nous devons avoir en 

vue que ces bas-reliefs 

étaient complétés par 

la peinture et, pour en 

apprécier toute la va

leur artistique, nous 

devons nous les re

présenter en place et 

sans aucune mutila

tion. L'auteur en était 

un grand artiste. Re

tenu en partie par les traditions de l'école archaï

que, dont il se dégage pourtant par de nombreu

ses innovations, il est en état de surmonter les 

difficultés les plus sérieuses, et sa puissance cré

atrice imprime à ses oeuvres le cachet de la per

fection. La ressemblance qui existe entre l 'art 

des métopes et celui des statues du fronton orien

tal semble indiquer que ce sont là des oevures 

sorties de la même main ; c'est-à-dire de celle de 

Paionios de Mende, qui fit aussi les acrotères du 

temple, ainsi que la statue de Niké ex-voto des 

Messéniens, placé devant la façade de cet édifice. 

Statues des frontons. 

Plusieurs doutent que Paionios ait été l 'auteur 

des statues placées dans le tympan du fronton 
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τοΟ συζύγου και του βασιλικού άξιώματος, άν δ' δ 

Πέλοψ θά πένθη της θυγατρός τήν άπαισίαν μοιραν. 

Τών άγαλμάτων τούτων, άποτελούντων το κεντρι-

κον σύμπλεγμα και έλκυόντων αμέσως τήν προσοχήν 

διά της κατά πρόσωπον στάσεως, ή θέσις είναι άσφα-

λώς ώρισμένη έν τφ μέσφ τοΟ άετοΰ, καίτοι έναλλάσ-

σουσί τίνες τήν θέσιν τών γυναικών, Ίπποδάμειαν 

λέγοντες τήν άνέχουσαν τήν διπλο'ίδα διά της άριστε

ρας, Στερόπην δέ τήν άλλην. Περί δέ της θέσεως τών 

λοιπών άγαλμάτων, πλήν έννοεΐται τών έν ταΐς γω-, 

νίαις ποταμών, πολλή κρατεί άμφιλογία, άν και μετ 

άκριβείας περιγράφει δ Παυσανίας τά έν τφ άετώματι. 

Βέβαιον οπωςδήποτε είναι δτι αυστηρά συμμετρία χα

ρακτηρίζει τήν σύνθεσιν, άκριβώς άντιστοιχούντων τών 

έν τη μια πτέρυγι προς τά έν τη άλλη άγάλματα. 

Πλησίον τών γυναικών κάθηνται οί ηνίοχοι, άναμένον-

τες πρόσταγμα τοΟ κυ

ρίου των δ'πως άνα-

λάβωσι τάς ήνίας τών 

άρμάτων. Ό μεν τοΟ 

Οϊνομάου ηνίοχος 

Μυρτίλος είναι μέσης 

ηλικίας άνήρ, στηρί

ζεται δ' είς ράβδον, 

το κέντρον βεβαίως 

τών ίππων. Ό δέ τοΟ 

Πέλοπος, ύπο μεν τών 

Ηλείων Κίλλας,Σφαϊ-

jÇ δέ ύ υπο των Τί oit 

νιων καλούμενος, κά-

θηταιοκλαδόν, έν στά-

σει άφελεϊ, στηριζό

μενος είς τήν παλά-

μην της δεξιάς, ένφ 

ή άριστερα καταπίπτει 

άδρανής καλυπτομένη 

ύπο τοΟ ιματίου, έξ 

ού προέχουσιν δ άντί-

χειρ και δ λιχανος 

παρά τον άριστερον 

πόδα. Μετά τούτους 

είναι οί έζευγμένοι είς τά τέθριππα άρματα ίπποι, 

έστραμμένοι προς τους κυρίους αύτών και προτείνοντες 

τάς κεφαλάς ύπέρ τάς τών ηνιόχων. Τό βάθος τοΟ 

άετώματος δέν έπήρκει δ'πως χωρέσωσι και τών τεσ

σάρων ίππων εκατέρου άρματος τά σώματα" ύπερενί-

κησε δέ τήν δυσχέρειαν ταύτην δ τεχνίτης λαξεύσας 

τών μεν τριών τά σώματα ανάγλυφα έν ένι λίθω, 

oriental, mais les raisons qu'ils allèguent à l 'ap

pui de leur opinion et qui ne se fondent que sur 

des données chronologiques douteuses ne sau

raient contre-balancer le témoignage de Pausa-

nias, confirmé par l 'inscription qui figure à la 

base de la statue de Niké, d'après laquelle le 

même artiste a aussi travaillé à la décoration 

plastique du temple. 

Dans le tympan du fronton oriental est repré

senté la course des chars, où Pélops lutte avec 

Œnomaos, roi de Pise. Ce concours avait pour 

point de départ l 'autel de Zens Olympien, et 

comme terme le sanctuaire de Poseidon à l 'Isthme 

de Corinthe ; la main de la belle Hippodamie, fille 

d'Œnomaos était le prix que celui-ci devait don

ner à son rival victorieux. L'artiste n'a point 

figuré la scène de 

la lutte ni celle de 

son issue par suite 

de la chute d'Œno

maos, car cette re

présentation ne se 

prêtait pas à l 'orne

mentation du tym

pan ; mais il a choisi 

le moment de cette 

scène qui se prêtait 

le mieux à un déve

loppement sculptu

ral c'est-à-dire le 

moment, comme dit 

Pausanias, où Pé

lops et Œnomaos 

prêts à se disputer 

le prix de la course 

des chars, se dis

posent tous deux à 

entrer en lice. Après 

avoir réglé de con

cert les conditions 

du concours et avoir 

prêté serment de les observer fidèlement, les 

rivaux se disposent à monter chacun sur son 

char. A ce moment solennel apparaît Zeus, im-
ij 

mobile, dans la hautaine attitude qui convient 

au maître des dieux et des hommes, il occupe le 

centre du tympan ; ses puissantes épaules, sa 

large poitrine et le reste du buste sont nus, il 
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περιφανές δ' έν άλλω το σώμα τού τετάρτου, τοΟ 

-προσθίου" ομοίως δ' άναγεγλυμένα και ούχι έκ μετάλ

λου περίθετα φαίνεται δτι ήσαν και τά άρματα. 

Μετά τους ίππους λέγει δ Παυσανίας, δτι ήσαν δυο 

ίπποκομοι, δεξιά μεν οί τοΰ Οινομάου, αριστερά δ' οι 

τοΟ Πέλοπος" προδήλως όμως τον έπλάνησαν οΐ έν 

'Ολυμπία έξηγηταί, άγνοοΟντες και αύτοι τίνες οί 

απεικονιζόμενοι" τοΟλάχιστον οί έν τη δεξιά πτέρυγι 

δεν φαίνονται έργον εχοντες την των ίππων Οεραπείαν. 

Ό μεν αμέσως όπισθεν των ίππων καθήμενος είναι 

πωγωνοφόρος άνήρ, φαλακρός το μέτωπον, πα/ύς το 

σώμα, γυμνός μέχρι της οσφύος" στηρίζων την άρι-

στεράν εις ράβδον, έπι δε της δεξιάς έρείδων την κεφα

λήν, φαίνεται ΰπο βαΟείας φροντίδος κατεχόμενος. Τον 

ώνόμασάν τίνες μάντιν, έν ώ παντελώς άσκοπος είναι 

ή παρουσία μάντεως ΙνταΟθα, δπου ή'το'Ο ύπάτου θεοΟ 

έμφάνισις προσημαίνει το μέλλον" άλλοι δ' ΰπέλαβον 

αυτόν σύμμαχο ν τοΟ Οινομάου ηγεμόνα και άλλοι 

άλλα η κ α σα ν" πιθανωτέρα 6ά ήτο ή γνώμη τών λεγόν

των αϋτ'ον Μυρτίλον, διότι το ήθος τοΟ άνδρος προσαρ

μόζεται άριστα εις τον δόλιον τοΟ Οινομάου ήνίογον, 

τον έραστήν της Ιπποδαμείας, κατά τινα τοΰ μύθου 

παραλλαγήν, τον διά της προδοσίας του έπενεγκόντα 

τοΟ κυρίου του τον θάνατον. 'Αλλά την γνώμην ταύ-

την έμποδίζει νά παραδεχθώμεν ή μαρτυρία τοΟ Παυ-

σανιου, καθ ήν δ Μυρτίλος έκάθητο προ τών ίππων, 

ένώ ή πλίνθος και άλλα τινά έξωτερικά τεκμήρια πεί-

θουσιν, δτι- άναμφισβητήτως ή θέσις αύτοΟ είναι όπι

σθεν. τοΟ άρματος. Πάντως δμως δεν είναι ίπποκόμος. 

Άλλ 1  ούύ ή έπομένη μορφή είναι ίπποκόμου, διότι δεν 

είναι ανδρική, ώς ύπέλαβεν δ Παυσανίας, άλλά γυναι

κεία" ύποθέτουσί τίνες αυτήν θεραπαινίδα της Στερό-

πης, άλλοι δε πηγήν, την Άρέθουσαν ή την Πϊσαν, 

και άλλοι προσωποποιίαν τοΰ παρά την Πϊσαν δρους 

Οσσης, ισχυριζόμενοι δτι και ή άντίστοιχος έν τη άρι-

στερα πτέρυγι του αετώματος μορφή είναι προσωπο-

ποιία του Όλ ύμπου, του ετέρου παρά την Πϊσαν δρους. 

Ως ίπποκόμος δύναται νά ΰποληφθη δ άληθώς ήθος 

ταπεινού θεράποντος εχων νεανίας, δ προ τών ίππων 

τοΟ Πέλοπος καθήμενος, ον είπομεν ήνίοχον τούτου. 

"Οθεν άπορρίπτοντές τίνες τοΟ Παυσανίου την μαρτυ-

ρίαν, δνομάζουσι Κίλλαν τον όπισθεν τοΟ αρματος του 

ΙΙέλοπος άνδρα, δστις περιβεβλημένος ίμάτιον κατα-

λεΐπον μέγα μέρος ^τοΟ σώματος μέ/ρι της οσφύος 

γυμνόν, φαίνεται κρατών τάς ήνίας τών ίππων" ούτω 

δ' έν τη άριστερα πτέρυγι εχομεν δύο ίπποκόμους, τον 

όπισθεν τοΟ ηνίοχου γυμνον νεανίαν και τον προ τών 

ίππων καθήμενον. 

retient de la main droite l 'extrémité de I himation 

dont est enveloppé le bas du corps ainsi que le 

bras gauche portant un sceptre. Ce sceptre et la 

dimension colossale de la statue nous indiquent 

que l'artiste a voulu représenter la personne 

même de Zeus, qu'il a supposé invisible aux per

sonnages de la scène ; voilà pourquoi ceux qui 

sont les plus près de lui semblent ignorer sa 

présence et lui tournent presque le dos. Cette 

attitude a induit Pausanias en erreur, et il s 'est 

imaginé que l'artiste avait voulu représenter la 

statue et non la personne de Zeus. 

Cette présence du maître des dieux nous fait 

pressentir quelle sera l 'issue de la lutte; il a la 

la tête tournée vers Pélops, témoignage de bien

veillance à l 'égard de son rejeton. A la droite du 

dieu, signe d'heureux présage, se tient debout 

Pélops, un homme jeune, imberbe, casque entête, 

il tient du bras gauche un bouclier qui ne cache 

qu'une faible partie de son corps vigoureux, il 

s 'appuie sans doute sur une lance qu'il tenait de 

la main droite. Des trous de scellement pratiqués, 

à l 'épaule droite et à la ceinture indiquent qu'il 

était revêtu d'une applique de métal, sinon d'une 

cuirasse. Le héros baisse les yeux, ébloui pour 

ainsi dire par la beauté d'Hippodamie, qui se tient 

près de lui. La jeune fille voilée d'une tunique 

talaire tourne la tête vers son prétendant. 

Comme pendant au groupe précédent, à la 

droite du spectateur et à gauche de Zeus, était 

Œnomaos et auprès de lui Stérope son épouse, 

celui-là vigoureux, barbu, la chlamyde rejetée né

gligemment sur l 'épaule, tourne le dos à Zeus et 

appuie la main droite sur la hanche, il tient de 

son bras gauche une lance et a la tête couverte 

d'un casque. Son attitude nous indique que nous 

sommes en présence de cet homme fier et hau

tain. de ce père implacable qui avait jusque-là 

mis à mort dans de tels concours treize préten

dants de sa fille, et qui est déjà sûr de la victoire. 

Sa femme Stérope porte une double tunique ta

laire qui retombe des épaules jusqu'à la ceinture ; 

le corps ne se dessine pas sous ce vêtement ; de 

sa main gauche relevée à la hauteur de l'oreille 

elle tient la draperie et sa main droite portait 

une patère. Debout près d'Œnomaos, elle dé

tourne de lui son regard abattu qu'elle porte du 

côté opposé. Elle est désolée de la décision de 

Εν όε τοις πέρασι τοΟ άετώματος κατάκεινται, 

θεώμενοι τήν παρασκευήν τοϋ άγώνος οί δρίζοντες τον 

τόπον, έν ω γίνεται αΰτη, ποταμοί, άριστερά μεν δ 

Αλφειός, δεξιά δ δ Κλάδεος. Αμφότεροι εικονίζονται 

ώς άκμαϊοι νεανίαι, προσηλωμένην εχοντες τήν διά-

νοιαν είς τά έν τφ κέντρω συμβαίνοντα και • ώςπερ 

υποδεικνύοντες διά της κεφαλής αυτών εις τον θεατήν 

που πρέπει νά έπιστήση τήν προσοχήν του. Ό μεν 

Άλφ ειός, προφαίνων γυμνον το σώμα μέχρι σχεδόν 

τών γονάτων, έστήριζε τήν κεφαλήν, μη σωζομένην 

νΟ-ν, έπι τής άριστερας χειρός, ής δ άγκών εφάπτεται 

του εδάφους, διά δε της δεξιάς κατά μήκος έκτεταμέ-

νης εί'χετο τοΟ ιματίου κατά το γόνυ. ΤοΟ δε Κλαδέου 

ή- στάσις είναι περίεργος, φυσικωτάτη μεν άλλά και 

άπειρόκαλος άμα" στηριζόμενος έπ''  άμφοτέρων τών 

άγκωνων, προνεύει έπίστομα, άποβλέπων εις τά γινό

μενα" το πρόσωπον του. έκφράζει περιέργειαν άφελή, 

παιδικήν σχεδόν, ύπανοίγει δέ το στόμα ώσει έζήτει 

και δι. '  έπιφωνήσεώς τίνος νά έκδηλώση ταύτην. Εκ 

τούτου πολλήν προσλαμβάνει ζωήν ή μορφή αυτοΰ, 

άμοιρεϊ δμως κομψότητος και χάριτος. Α ι δα κτ ι κω τ ά τη 

δ-' είναι ή σύγκρισις προς τον έν τώ δυτικώ άετώματι 

τοΟ Παρθενώνος Κηφισσόν" οδτος μεν παρέχεται τον 

τύπον εύγενοΟς Άθη ναίου έφήβου, έν: ω δ Κλάδεος 

παραβαλλόμενος προς αύτδν φαίνεται ώς τις άγροϊκος 

αίγοβοσκός" και δύναται νά προσαρμοσθη είς αυτούς ή 

ρήσις τοΟ ζωγράφου .Εύφράνορος, δτι δ μεν Κηφισσδς 

έτράφη διά ρόδων, δ δ' έν 'Ολυμπία ποταμος διά τρα-

γείων κρεάτων. 

Π σύνθεσις καθόλου τών έν τω άνατολικώ άετώματι 

ψέγεται ύπο πολλών διά τήν ψυχράν παράταξιν μορ

φών αδρανών, ούδεμ,ίαν σχέσιν έμφαινουσών προς άλ-

λήλας, άλλ' ισταμένων μεμονωμένων έν μονοτόνω 

συμμετρία. 'Αλλ' δ ψόγος, είναι άδικος" έν δσφ δεν 

γινώσκομεν άκριβώς τήν θέσιν πάντων τών άγαλμά-

των έν τφ άετώματι, άδύνατος είναι ασφαλής περι της 

συνθέσεως κρίσις. 

Άλλως δ' έν τω κέντρω ή προς άλλήλας σχέσις τών 

μορφών σαφέστατα δηλοΟται, και εκάστη αύτών ίστα-

ται έν τη θέσει, δπου ώφειλε νά είναι, τη ώρισμένη έκ 

λόγων έσωτερικών και ούχι 6πδ της αύθαιρέτου θελή

σεως του τεχνίτου. Και ή κανονίζουσα τήν διάταξιν 

τών σωμάτων αυστηρά συμμετρία δεν παράγει μονο-

τονίαν, διότι ισχυρά είναι ή άντίθεσις τών αντιστοίχων 

μορφών. Και επειτα δπόση ποικιλία έν τφ έξωτερικφ 

σχήματι τών άγαλμάτων, άλλων δρθίων, άλλων δε κα-

Οημένων, δκλαζόντων, κατακειμένων" και εν τή θέσει 

αύτών ώς πρδς τον θεατήν, άλλων κατά πρόσωπον, 

son époux, car elle sait que, quel que soit l 'issue 

de la lutte, elle n'a que des maux à. attendre ; si 

Œnomaos est tué,, elle se verra privée de, son 

époux et de la dignité royale, s'il est vainqueur,· 

elle aura à gémir sur la triste destinée de sa fille. 

Ces statues formaient la composition ; centrale 

du fronton, et, placées de face, elles attiraient im

médiatement l 'attention. La position qu'elles oc

cupaient est clairement déterminée ; quelques-

uns pourtant assignent aux deux femmes une 

place inverse, prétendant que la statue dont la 

main gauche relève la draperie représente Ilip-

podamie, tandis que l 'autre serait Stérope. Quant 

à la position, des autres statues, à l 'exception de 

celles des angles qui représentent les deux fleu

ves, les opinions sont partagées, malgré la des

cription minutieuse que Pausanias fait de ce 

fronton. 

Quoi qu'il en soit, il n'en demeure, pas moins 

certain qu'une rigoureuse symétrie caractérisait 

cette composition,et que les statues se,correspon

daient exactement sur les deux côtés du fronton. 

Près des femmes sont assis les cochers qqi, at

tendent l 'ordre de leurs maîtres pour saisir les 

guides des chars,. Myrtilos, cocher d'Œnomaos, 

est représenté sous les traits d'un homme d'âge 

mûr, il s 'appuie sur un bâton qui lui sert sans 

doute a aiguillonner les chevaux. Le conducteur 

du char , de Pélops qui d'après les Eléens ,se nom

mait Cillas, et Sphéros selon les Trézéniens, est 

nonchalamment accroupi et s'appuie sur la paume 

de la main droite, tandis que le bras gauche pend 

le long du corps et est caché par l 'himation qui 

ne laisse voir que le pouce et l 'index, lesquels 

touchent presque le pied gauche. Après les co

chers sont les chevaux attelés aux quadriges, ils 

sont tournés vers leurs maîtres et lèvent la tête 

au-dessus de celle de chacun des deux cochers. 

Comme la profondeur de tympan,n'aurait pu 

contenir les quatre chevaux, l 'artiste a surmonté 

cette difficulté en taillant en bas-relief dans une 

position oblique trois coursiers sur un seul bloc, 

et en exécutant en ronde bosse celui qui est en 

dehors. Les chars devaient être<»aussi sculptés en 

bas relief et non ciselés en métal rapporté. 

Derrière chacun des groupes de chevaux figu

raient dit Pausanias deux valets d'écurie : à droite 

les palefreniers d'Œnomaos, à gauche ceux de Pé-
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άλλων πλαγίων, άλλων καταγραφήν 

άπεικονιζο[χένων !  Έν μόνον φαίνεται πως 

βεβιασμένον και υ.ή άναγκαΐον, ή των 

ήνιόγων και των ίπποκόμων στάσις, των 

καθημένων ή οκλαζόντων, μή προσή

κουσα εις το έργον αυτών. Το μειονέ

κτημα δμως τοΰτο αντισταθμίζεται υπ' 

άλλων μεγάλων αρετών. Κυρίως δε το 

άξιον θαυμασμού, όπερ και μόνον θά ήρ-

κει να καταδείξη το μεγαλεΐον της τέχνης 

του συμπλέγματος, είναι δτι ή πιστή μί-

μησις της φύσεως δεν εμπόδισε τον καλ-

λιτέ'/νην νά πλάση τους ανθρώπους βελ-

τίονας ή καθ' ήμας. Και άνευρίσκομεν 

έν ταΐς μορφαΐςτοΟ άετώματος της 'Ολυμ

πίας τους χαρακτήρας, ους παρετήρουν 

οί αρχαίοι έν τοις εργοις του μεγάλου ήΟο-

γράφου Πολυγνώτου. Άναγνωρίζομεν δτι 

εχομεν ένώπιον ήμών ανθρώπους του 

ήρωϊκου κόσμου, ύπερτέρους των κοινών. 

Δεν ενουσι την άκαμψίαν, τήν έλέγχου-

σαν του μαρμαρογλύφου τήν άτεχνίαν, 

άλλ' ή στάσις αυτών δεικνύει τήν ήρε-

μίαν, τήν προσιδιάζουσαν εις τάς ισχυράς ψυχάς τάς 

συνεχούσας τά σφοδρά πάθη. Είναι δεινός δ άγων, ε'ις 

ον τά κύρια πρόσωπα προαλείφονται, και προαισθάνον-

ται πάντες δτι δ έτερος τών ανταγωνιστών, δ κραταιός 

της /ώρας δυνάστης ή δ έξ απωτάτων τόπων έλθών 

ευγενής νεανίας θα πέση μετ' ολίγον νεκρός. Εν τή 

μορζρη και τή στάσει εκάστου άποτυποΟνται τά ένδό-

aw/oc συναισθήματα αΰτου, άλλ ούδεις έκδηλοι ταΟτα 

δια βιαίας τίνος κινήσεως. Τοιαύτη σύνθεσις, πολύ 

ένέχουσα έν τή άπλότητι το μέγεθος, ήτο έπιτηδειο-

τάτη νά κοσμήση τοΟ πανελληνίου ίερου τήν εί'σοδον, 

ύπερ τήν δποίαν δυσάρμοστος θά έφαίνετο ή άπεικόνι-

σις άτάκτου συγκρούσεως ισχυρών παθών. 

Έν τω όπισθεν δμως άετώματι, δπου δεν έδεσμεύετο 

b καλλιτέχνης ΰπο του αύτοΟ λόγου, συμφωνοτέραν 

προς το θέμα εκρινε τήν ταραχώδη έξωτερικήν έκδή-

λωσιν άγριων παθών. 'Απεικονίζεται έν αύτω ή τών 

Ααπιθών και τών Κενταύρων μάχη, θέμα προσφιλές 

εις τήν έλληνικήν τέχνην, ώς συμβολογραφοΟν μεν τήν 

ισχύν και τήν ύπεροχήν της ελληνικής ήμερώσεως έν 

τή συγκρούσει πρδς ακόσμους βαρβαρικάς δυνάμεις, 

προσφορώτατον δ' δν άμα προς ποικιλωτάτην καλλι-

τεχνικήν σύνθεσιν. Κατά τους μύθους, δ υίος του Διος 

και τών έν Θεσσαλία Ααπιθών βασιλεύς Πειρίθους, τε

λών τους γάμους του μετά της Δηϊδαμείας, έκάλεσε 

lops. L'auteur a été évidemment 

induit en erreur par les exégètes 

d'Olympie, qui ignoraient eux-mê

mes ce que représentaient ces sta

tues. Rien n'indique, du moins 

pour les deux sujets placés à droite, 

qu'ils fussent préposés au soin des 

chevaux. Celui qui est assis immé

diatement derrière les chevaux est 

un homme barbu, corpulent, au 

front chauve, nu jusqu'au milieu 

du corps ; il appuie la main gauche 

sur un bâton et soutient de la 

droite sa tête grave et rêveuse. 

Quelques-uns croient que c'est un 

devin, mais la présence d'un tel 

personnage n'est nullement justi

fiée dans une scène ou la divinité 

suprême laisse clairement entre

voir ce qui va se produire ; d'au

tres l 'ont pris pour un souverain 

allié d'Œnomaos, d'autres enfin ont 

émis à son sujet diverses hypothè

ses. L'opinion la plus probable est celle d'après 

laquelle cette statue représenterait Myrtilos. L'ex

térieur de cet homme convient, en effet, parfai

tement au rusé conducteur du char d'Œnomaos, 

l 'amant d'Hippodamie d'après une variante de la 

légende, à celui dont la trahison fut la cause de la 

mort de son maître. Mais le témoignage de Pau-

sanias rend cette opinion inadmissible, car l 'au

teur nous dit formellement que Myrtilos était re

présenté assis devant les chevaux, tandis que la 

plinthe ainsi que d'autres signes extérieurs dé

montrent d'une manière évidente que la statue en 

question était placée derrière les chevaux ; en 

tout cas ce n'est point un palefrenier. La statue 

suivante ne représentait pas non plus un valet 

d'écurie, car ce n'était pas un homme, comme l'a 

cru Pausanias, mais bien une femme ; quelques-

uns croient que c'était une suivante de Stérope, 

d'autres voient en elle une source, Aréthuse ou 

Pisa, et d'autres enfin une personnification du 

mont Ossa, situé près de Pisa, prétendant que 

la figure correspondante, de l 'autre côté du fron

ton, représente la personnification du mont 0-

lympe situé sur l 'autre rive de Pisa. 

Celui qui pourrait être pris pour un palefre-
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πολλούς ήρωας έκ της λοιπής Ελλάδος, έν οίς και τον 

Θησέα, προς δέ τούτοις και τους γείτονας και συγγε

νείς Κενταυρους. Κατά δέ τήν έν τώ μεγάρω αύτοΟ 

εύωχιαν, οί Κένταυροι μεθύσαντες ύπδ τοΟ οίνου έφώρ-

μησαν άκολάστως κατά τών γυναικών τών Ααπιθών 

αμυνομενοι δ ούτοι κατετρόπωσαν τους Κενταύρους, 

πολλούς άποκτείναντες, συμπολεμούντων και τών άλ

λων ηρώων. 

Τάγάλματα τοΟ δυτικου άετώματος έποίησε κατά 

τήν παρά Παυσανία παράδοσιν τών Ηλείων, ής δμως 

την αξιοπιστίαν άμφισβητοΟσι πολλοί τών σημερινών 

άρχαιολογων, δ Αθηναίος Αλκαμένης, άνήρ σύγχρο

νος τοΟ Φειδίου, κατά τον αύτδν περιηγητήν, και δευ-

τερεϊα ένεγκάμενος σοφίας εις ποίησιν αγαλμάτων. Έν 

τω μέσω του άετώρ,ατος, αντιστοιχών προς τον Δία 

τοΟ άνατολικοΟ, ι 'σταταιδ φίλτατος τούτου υίος 'Απόλ

λων, δ τών παλαιστρών και τών γυμνασίων 0εδς, έν. 

Ολυμπία δέ τιμώμενος ύπδ τήν έπίκλησιν Θέρμιος, 

ώς προστάτης τών θεσμών και της εύκοσμίας. Ατά

ραχος αύτδς έν τοσούτφ φονικώ σάλφ, έκτείνει τήν 

οεξιαν έπιτακτικώς, δεικνύων ουτω δ'τι παρίσταται βοη-

θδς τών ύπέρ τοΟ δικαίου άμυνομένων Ααπιθών, ών 

δ γενάρχης ήτο υιός του, και τιμωρός τών υβριστών 

Κενταύρων. Μείζων το σώμα τών λοιπών άπεικονιζο-

μένων, στρέφει προς τάριστερά προς τήν διεύθυνσιν της 

χειρός τήν ώραίαν άγένειον κεφαλήν του, ής ή κόμη 

διά λεπτής ταινίας άναδεδεμένη περιστέφει τδ μέτωπον 

βεβοστρυχισμένη και μετά περισσής έπιμελείας έπε-

ξειργασμένη. Ούτε οργή ού'τε άλλο τι πάθος διαστρέ

φει τους χαρακτήρας τοΟ προσώπου, τήν δέ γαλήνην 

της ψυχής του 0εοΟ έναργέστερον προσεμφαίνει τδ εύ-

θυτενές άκίνητον σώμα. Παρίσταται δ' δ θεδς έπ' αμ

φοτέρων τών ποδών βαίνων, και το γυμνδν σώαά του 

έλάχιστα καλύπτει ή χλαμύς, ής ή μεν μία πτέρυξ 

καταπίπτει εμπροσθεν άπο τοΰ δεξιοΟ ώμου, τδ δ' άλλο 

άκρον περιτυλίσσεται περι τήν άριστεράν χείρα. Το 

τόξον δε και τδ βέλος, άτινα έκράτει έν ταύτη περί-

θετα, είναι άπλα σύμβολα, δεικνύοντα τίς δ απεικονι

ζόμενος θεός. 

Ολως άντίθετον εις τήν τοιαύτην άπάθειαν τοΟ θεοΟ 

είναι τδ έν ταϊς άλλαις μορφαϊς ένσημαινόμενον ήθος. 

Αί ζωώδεις κεφαλαι τών αύχμηροκόμων Κενταύρων 

έμφαίνουσι λαγνείαν ή πόνον ή φόβον, δ Ααπίθης οδ 

τήν χείρα δάκνει Κένταυρος μονονουχι αναφωνεί έκ 

της οδύνης, άλλοι έκφράζουσι δργήν, ή γραία θερά-

παινα τίλλει τήν κόμην έκ τοΟ τρόμου, πάντων δ' αί 

κινήσεις είναι βίαιαι και σφοδραί. Μόνον δ' έν τοις 

περασι τοΟ άετοΟ αποκαθίσταται ή ήρεμία, δπόθεν αί 

nier, dont il a en réalité l 'apparence servile, se

rait le jeune homme assis devant les chevaux de 

Pélops, et que nous avons appelé plus haut le 

cocher de ce héros. C'est pourquoi quelques-uns, 

récusant le témoignage de Pausanias, nomment 

Cillas le personnage qui se trouve derrière le 

char de Pélops et qui, revêtu d'un himation lais

sant a découvert toute la partie supérieure du 

corps, semble tenir les guides des chevaux. Nous 

aurions donc ainsi du côté gauche du fronton 

deux palefreniers : le jeune homme nu placé der

rière le cocher, et celui qui est assis devant les 

chevaux. 

Dans les deux angles du fronton sont couchées 

les statues des deux fleuves qui délimitent le 

champ de lice: l 'Alphée à gauche et le Kladéos 

à droite ; ces personnages regardent les prépa

ratifs de la lutte. Ils sont tous deux représentés 

sous la forme de vigoureux jeunes hommes con

centrant leur attention sur la scène qui se déve

loppe au centre et sur laquelle ils semblent atti

rer de la sorte l 'intérêt du spectateur. L'Alphée, 

le corps nu jusqu'aux genoux, appuyait sa tête 

aujourd'hui perdue sur le bras gauche accoudé 

au sol, et tenait du bras droit étendu le long du 

corps l 'himation qui s'arrêtait au genou. La pose 

du Kladéos est assez étrange : elle est tout à la 

fois naturelle et dépourvue de bon goût : les 

deux bras accoudés au sol il relève sa tête incli

née pour considérer la scène qui se passe. Une 

curiosité naïve, presque enfantine, est empreinte 

sur son visage, il entr'ouvre la bouche, comme 

s'il cherchait a manifester par un cri le senti

ment qu'il éprouve, ce qui donne beaucoup d'a

nimation à cette physionomie dépourvue néan

moins de grâce et d'élégance. En comparant cette 

statue avec celle du Képhisos placée â l 'angle du 

fronton occidental du Parthénon, nous consta

tons, au point de vue de l 'art, une différence con

sidérable. Le Képhisos ressemble à un noble 

éphèbe Athénien, tandis que le Kladéos a l 'air 

d'un grossier chevrier; de sorte qu'on peut ju

stement appliquer à ces deux fleuves les paroles 
J 

du peintre Euphranor, d'après lequel, le Képhi

sos se nourrissait de roses et le fleuve d'Olympie 

de chairs de bouc. 

Plusieurs critiquent l 'ensemble du fronton 

oriental et blâment la froide justaposition de 
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κατακείμεναι χαρίεσσαι Θεσσαλικαΐ νυμφαι θεώνται 

τά γινόμενα μετ'άφελοΟς περιεργείας. 

Tb δλον της συνθέσεως έμποιει αίσθησιν συγχύσεως 

καΐ ταραχής, καΐ των σωμάτων ο συμφυρμος είναι έπι-

7]Sl 

μάχης. Άλλα την σκόπιμον ταυτην άταξίαν καΟυπέ· 

ταξεν 6 καλλιτέχνης εις αυστηρούς νόμους συμμετρίας 

και εύρυθμίας. Εκατέρωθεν τοΟ εύσταθοΟς κέντρου^ 

του αγάλματος του 'Απόλλωνος, βλέπομεν διατεταγμέ-

νας τάς μορφάς κατά συστήματα, ών τά μεν δύο απο

τελούνται έκ τριών μορφών, ένος Κενταύρου και δύο 

Ααπιθών άνδρος και γυναικός, τρίτον δ' έν μέσω αυτών 

έξ ένος Κενταύρου και ένος Ααπίθου" μετά ταΰτα δ' έν 

τοις πέρασι κατάκεινται αί πεφοβημέναι θεράπαιναι καΐ 

τελευταϊαι απαθείς αί Νύμφαι. Και τα συστήματα 

ταΟτα άντιστοιχοΟσι προς άλληλα, παρουσιάζοντα 

δμως διαφοράς και άντιθέσεις έν τοις καθ' εκαστον, 

δπως μη μονοτονίαν και ψυχρότητα φέρη ή πέρα τοΟ 

δέοντος άκριβής αντιστοιχία. Έν μεν τω πρώτω της 

άριστερας πτέρυγος απεικονίζεται δ Πειρίθους ύψών 

το ξίφος δπως πλήξη τον Κένταυρον Εύρυτίωνα, άρ-

πάσαντα την Δηϊδάμειαν, ήτις ισχυρώς αμύνεται προσ

παθούσα ν' άποσπασθη τών χειρών και τών ποδών αύτοΟ. 

'Εν δε τφ άντιστοίχω της δεξιάς πτέρυγος δ θησεύς 

τραυματίζει δια πελέκεως τον Κένταυρον, δστις αδυ

νατεί νά συγκράτηση έρρωμένως άνθισταμένην την 

άρπαγεισαν Ααπιθίδα. Πλησίον τών γυναικών παρί

στανται εις τά γόνατα καταπεσόντες Κένταυροι, ών 

δ μέν προς άριστερά εχει άρπάση ώραϊον παϊδα, δ δέ 

προς δεξιά δάκνει απεγνωσμένος τον βραχίονα τοΟ άπο-

πνίγοντος αύτον Ααπίθου. Παρά δέ τους Ααπίθας τού-

ses statues inertes que n'unit aucun rapport et 

qui restent isolées clans une symétrie monotone. 

Mais ce blâme est injuste, car nous ne saurions 

porter d'une manière sûre aucun jugement sur 

la composition de ce fronton, tant que nous ne 

connaîtrons pas la place précise qu'occupait 

chacune des statues qui en formaient la décora

tion. D'ailleurs les figures du centre ont entre 

elles un rapport manifeste et chacune d'elles se 

trouve à la place qui lui est assignée, non par un 

caprice de l 'artiste, mais par des raisons intrin

sèques. La rigoureuse symétrie qui préside à 

cette composition n'engendre nullement la mono

tonie, car elle provient de l 'opposition des figu

res. Et puis quelle variété dans les détails des 

formes ! Quelques-unes des statues sont debout, 

d'autres assises, quelques autres accroupis ou 

couchées. Relativement au regard du spectateur, 

les unes lui apparaissent de face, les autres de 

trois-quarts, d'autres enfin de profil. La seule 

pose qui ait quelque chose d'un peu forcé est 

celle des cochers et des palefreniers assis ou 

accroupis ; mais ce défaut est largement com

pensé par d'autres qualités. Ce qu'il y a surtout 

de remarquable dans cette composition et qui 

suffirait à la recommander à notre admiration, 

c'est que la fidèle imitation de la nature n'a 

point empêché l 'artiste de créer des formes plus 

belles que nature. Nous retrouvons, en effet, dans 

les figures du fronton d'Olympie, quelques-uns 

de ces traits que les anciens admiraient dans les 

œuvres de Polygnote, le célèbre peintre de ca

ractères. Nous reconnaissons que nous sommes 

en face d'hommes de l 'âge héroïque et qui nous 

sont supérieurs. Ils n'ont pas cette raideur qui 

accuse l 'inexpérience de l 'artiste, mais, dans leur 

attitude, nous retrouvons ce sang-froid imper

turbable qui n'abandonne jamais les âmes fortes, 

habituées à réprimer la violence de leurs pas

sions. Le combat auquel se préparent les héros 

de la scène va être terrible, tous savent d'avance 

que l 'un des deux rivaux, le puissant monarque 

du pays ou le noble jeune homme venu de con

trées lointaines va recevoir le coup mortel; sur 

les visages et dans l 'attitude de tous est empreint 

le sentiment qui les agite, mais aucun ne le trahit 

par un geste violent. Cette composition, qui unit 

à tant de simplicité une si imposante grandeur. 

τους ίστανται αί γυναίκες τοΟ τρίτου συμπλέγματος" 

τούτων την έν τη άριστερα πτέρυγι εχει άπδ της κό

μης Κένταυρος, δν καταρρίπτει χαμαι Ααπίθης μεθ' 

δλης της δυνάμεως του κεκλιμένου σώματος του ελκών 

αύτον άπδ της κεφαλής" την δ' έν τη δεξιά, ην προσ

παθεί νά ρίψη δ Κένταυρος έπι τών νώτων του, σώζει 

δ προσδραμών Ααπίθης, θανασίμως τρώσας διά τοΟ 

ξίφους τδν άρπαγα. 

Αί δ έν τοις πέρασι δύο πρεσβύτιδες, βάρβαροι τρο

φοί ή θεράπαιναι, θεώνται περίτρομοι την συμπλοκήν 

της μάχης. Καίτοι δέ κατάκεινται πρηνεϊς, ώς αί έν 

ταΐς γωνίαις Νύμφαι, δμως κείνται ύψηλότερον. τού

των, πληροΟσαι δλον τον χώρον τοΟ αετώματος" διότι 

δ τεχνίτης έποίησεν αύτάς κατακεκλιμένας έπι στρω-

μνών, δεικνύων ούτως δτι έζήτησαν καταφύγιον εις τάς 

κλίνας και ύποδηλών άμα δ'τιή μάχη γίνεται έν αίθούση 

μεγάρου. Καθόλου δ' ουτω δεξιώς διέταξε τάς «,ορφάς 

έν τφ άετώματι, ώστε πάσαι κατέχουσι την προσήκου-

σαν θέσιν και αί κινήσεις αύτών φαίνονται προς την 

παράστασιν και ουχί προς τον χώρον τοΟ άετώματος 

ήρμοσμέναι, ύπαγορευόμεναι ύπ' αύτών τών πράξεων 

και μη έκβιαζόμεναι έξ άνάγκης τινδς άσχέτου προς 

ταύτας. Και αύτά τά δυσπερίληπτα ίππεια σώματα 

τών Κενταύρων εύφυώς ωκονόμησεν δ τεχνίτης, άλλα 

μέν όρθια παραστήσας,. άλλα πρηνή, άλλα γονυκλινή, 

δύο δέ σκιαγραφικώς ώς έξερχόμενα τρόπον τινά έκ τοΟ 

τυμπάνου τοΟ άετώματος. 

Οι πλείστοι τών αρχαιολόγων άρνοΰνται δτι τάγάλ-

ματα του δυτικοΟ άετώματος είναι εργα.τοΟ 'Αλκα

μένους, δν τίνες τών μεταγενεστέρων συγγραφέων λέ-

γουσι μαθητήν τοΟ Φειδίου. 'Αλλά πλην άνεπαρκών 

τίνων περιγραφών άπολεσθέντων έργων του Αλκαμέ

νους παρά τισιν άρ/αίοις συγγραφεΟσιν, ούδέν γινώ-

σκομεν περί της τέχνης αύτοΟ. Στερούμενοι δ' άσφα-

λοΟς κριτηρίου,, ούδένα εχομεν λόγον ν' άπαρρίψωμεν 

την παρά Παυσανία παλαιάν παράδοσιν, καθ' ην δύο 

έπίφανεϊς τεχνϊται, δΠαιώνιος και δ 'Αλκαμένης έποίη-

σαν τον πλαστικό ν κόσμον τών άετωμάτων τοΟ ναοΟ. 

Οί άσπαζόμενοι την έναντίαν γνώμην βασίζονται κυρίως 

εις τεχνικάς τινας άτελείας τών έργων" αί περι τούτων 

κρίσεις δμως δέν είναι πασαι δρθαι και δίκαιαι, άλλως 

δέ και δρθαι αν ήσαν ουδόλως θά συνετέλουν εις λύσιν 

τοΟ περι τών τεχνιτών ζητήματος, τούλάχιστον ώς 

προς το δυτικον άέτωμα, άφ οδ ούδέν άλλο τοΟ Αλ

καμένους έργον περιελείφθη εις ήμας δπως συγκρίνω-

μεν τοΟτο προς τά έν 'Ολυμπία. 

Μία τών παρατηρηθεισών άτελειών είναι ή τών έν-

δυμάτων διάταξις έν τψ δυτικώ μάλιστα άετώματι. Ού-

était digne d'orner l 'entrée du sanctuaire pan-

hellénique, où aurait été complètement déplacée 

la représentation d'une lutte animée de violentes 

passions. 

Dans le fronton de la façade postérieure, une 

semblable retenue n'était pas imposée à l 'artiste, 

celui-ci a choisi un sujet qui permît de donner 

libre cours aux conflits tumultueux des passions. 

Il a représenté le combat des Centaures et des 

Lapithes, légende qu'affectionnait l 'art helléni

que, comme symbolisant la puissance et la supé

riorité de la civilisation grecque mise aux prises 

avec la force brutale des barbares, et comme 

fournissant au génie de l 'artiste toutes les res

sources d'une composition variée. D'après cette 

légende, Pirithoos, fils de Zeus, et roi des La

pithes, avait convoqué pour la célébration de ses 

noces avec Déidamia plusieurs héros de diverses 

parties de la Grèce et entre autres Thésée, il y 

avait invité aussi ses voisins et parents les Centau

res. Pendant le festin, les Centaures pris de vin et 

perdant tout sentiment de pudeur, se ruèrent sur 

les femmes des Lapithes : ceux-ci fondent alors 

sur les Centaures, et avec le concours des héros, 

ils les repoussent et en tuent un grand nombre. 

D'après la tradition des Eléens, rapportée par 

Pausanias, tradition dont l 'authenticité est mise 

en doute par plusieurs archéologues modernes, 

les sculptures du fronton occidental étaient l 'œu

vre de l 'Athénien Alcamène, contemporain de 

Phidias et qui, après lui, occupe la seconde 

place dans l 'art de la sculpture, selon le té

moignage du même Pausanias. Au milieu du 

fronton et dans l 'axe correspondant à celui où 

était placé Zeus, se tient son fils chéri, Apollon, 

le dieu de la palestre et de la gymnastique, et qui 

était honoré â Olympie sous la vocable de Ther-

mios, comme présidant aux institutions et au bon 

ordre. Il assiste impassible à cette scène sang

lante. Il a le bras droit impérieusement étendu et 

montre par ce geste magistral qu'il défend les 

droits légitimes des Lapithes ses descendants, 

dont il est le vengeur. D'une taille supérieure à 

ceux qui l 'entourent, il tourne à3gauche, dans la 

direction du bras qu'il tient étendu, son élégante 

tête imberbe, encadrée de boucles régulièrement 

frisées. Sa physionomie ne reflète ni la colère 

ni aucune autre passion, et les lignes droites et 
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δεις βεβαίως δύναται νά ίσχυρισθΐ] δτι έπετεύχθη έν 

αύτφ ή πλήρης άρμ-ονια τοΟ σώματος και της έσθητος, 

ης τελειότατον πρότυπον παρέχουσιν αί γλυφαι του 

Παρθενώνος" άλλ' ουδέ πάλιν ανευρίσκονται ίχνη της 

άρχαϊ/.ης άτε^νίας, της αδυνατούσης νά ύποδηλώση 

το σώμα ύπο το ένδυμα. Φαίνεται δε μάλλον δτι άπο 

σκοπού προέκρινεν δ καλλιτέχνης τοιαυτην διάταξιν 

τών ένδυμάτων προς έναργεστέραν δήλωσιν της ατα

ξίας κατά την μάχη ν και απεικόνισε ταΟτα ούχι οία 

επρεπε να ώσιν αλλ' ώς αληθώς θα ήσαν έν τη δρμη 

συμπλοκής, λελυμένα τα πλείστα και άκόσμως κείμενα. 

Διότι αμφότεροι οι καλλιτέχναι άσμενίζουσιν εις την 

πιστήν άναπαράστασιν της κατάφΰσιν αληθείας, κατορ-

ΟοΟντες δμως νά μη διαφθείρη αΰτη το ιδεώδες καλόν. 

Ετέρα δε σπουδαιοτάτη αίίτη ατέλεια είναι ή πλημ

μέλεια εν τισι τοΟ σχεδίου, ή δυσαναλογία τών μελών 

του σώματος, ών τινα ένιαχου απεικονίζονται μακρό-

τερα και άλλα βραχύτερα τοΟ κανονικού μέτρου. 'Αλη

θώς δε παραδοξότατον Φαίνεται πώς τοιαύτα σφάλματα 

διέπραξαν τεχνιται, ών τά εργα έλέγχουσιν όξειαν παρα-

τήρησιν τοΟγυμνρΟ σώματος τεχνιται δυνηθέντες ν'  άνα-

παραστήσωσι τάς λεπτοτάτας διαφοράς της ηλικίας, 

άπο του τρυφεροΟ παιδος μέχρι τοΟ ύπερσάρκου πρεσβΰ-

του, άπο της άβρας κόρης μέχρι της βαρβάρου γραίας, 

και δή έν ποικιλωτάταις τών σωμάτων και δυσκολω-

τάταις κινήσεσιν. Όθεν εύνόητον είναι δτι και αΰτη 

ή πλημμέλεια σκοπίμως έγένετο. "Ως δε ουδείς άπέδω-

immobiles du corps nous révèlent clairement la 

sérénité de son âme. Les deux pieds de la sta

tue reposent sur le sol. Une draperie, cpû laisse 

son corps presque à découvert, couvre l 'épaule 

droite et s'enroule autour du poignet gauche. 

La flèche et l 'arc rapportés qu'il tient de la main 

gauche ne sont que l'emblème caractéristique de 

cette divinité. 

L'expression que nous retrouvons sur les au

tres figures forment un contraste frappant avec 

l 'impassibilité du dieu. La lubricité, la douleur, 

la crainte sont empreintes sur la face brutale 

de ces Centaures à la chevelure inculte, la pa

role seule manque au Lapithe auquel le Cen

taure fait une morsure à la main, et dont il nous 

semble entendre le cri douloureux. Sur le visage 

d'autres statues est peinte la colère ; dans sa 

frayeur la vieille suivante s'arrache les cheveux. 

Tous les personnages s'agitent dans des mouve

ments brusques et violents, nous ne retrouvons 

le calme qu'aux angles du fronton où les gra

cieuses nymphes thessaliennes, mollement allon

gées, contemplent ce spectacle avec une noncha

lante curiosité. 

L'ensemble de la composition cause au spec

tateur un sentiment de confusion et de trouble ; 

l 'agencement des corps rend d'une manière par-

κεν εις άτεχνίαν του Μιχαήλ 'Αγγέλου την άσυμμε-

τρίαν του σώματος του προφήτου Ίωνα έν τω Σηξτείω 

παρεκκλησίω, άλλά τουναντίον θεωρείται της μεγαλο

φυίας αυτοΟ τρανον μαρτύριον, προς τους νόμους της 

οπτικής κανονίσαντος τάς αναλογίας της εικόνος, ουτω 

και τοΟ κατ έπίφασιν πλημμελειών τών έν τοις άετώ-

μασιν άγαλμάτων εις δμοίαν αϊτιαν πρέπει νά ζητηθη 

ή έξήγησις. 

Διότι ταύτα έποιήθησαν δπως φαίνωνται έξ άποστά-

σεως κάτωθεν. Δεν ήσαν αυτοτελή, άλλ' άπετέλουν 

μέλη άρχιτεκτονικά τοΟ ναοΟ, ου ένεκα τά μη φαινό

μενα κάτωθεν μέρη αυτών ήσαν άμελώς έξειργασμένα, 

πολλά δε και παντελώς άνεπεξέργαστα είχον άφεθή. 

Και αυτών δέ τών φαινομένων κάτωθεν ή έξεργασία 

είναι άνάλογος προς το προσπΐπτον εις ταύτα φώς, διο 

τά μάλιστα φωτιζόμενα είναι τελειότατα και άμεμπτα. 

"Οθεν τήν άξίαν αυτών θά ήδυνάμεθα νά έκτιμήσωμεν 

προσηκόντως μόνον αν πλήρη και μεθ' δλου τοΟ γρα

φικού κόσμου αυτών ήσαν έκτεθειμένα έν ύπαίθρω εις 

-το άψος τών άετωμάτων τοΟ ναοΟ. Άλλά και νΟν, δτε 

κατ' άνάγκην έκ τοΟ πλησίον θεωροΟμεν τάγάλματα 

και πλημμελείας ύπολαμβάνομεν τάς σκιαγραφικάς 

έπιτηδευσεις, ίσχυράν αϊ'σθησιν έμποιεϊ το μέγεθος αυ

τών και ή ζωή, ήν ένέχουσι, καθόλου δε το μεγαλεπί-

βολον της συνθέσεως και ή της τέχνης έμπειρία τών 

ποιησάντων αυτά. 

Ή Νίκιι τοίτ Παιωνίον. 

Αλλα δε πλαστικά εργα έκόσμουν τον ναον τά έν 

-τη νοτίω και τή ανατολική πλευρά αύτοΟ μεταξύ τών 

κιόνων άνακείμενα χαλκα και λίθινα αναθήματα. Πολ-

λαι έγκοπαι έν τφ στυλοβάτη δεικνύουσι τήν θέσιν, 

-δπου ί'σταντο ταΟτα. 'Αλλά και περι τόν ναόν, μά

λιστα προ της ανατολικής πλευράς πολλά και άξιολο-

γώτατα άνέκειντο άναθήματα, ών τινα είχον άνατεθή 

προ τής οίκοδομήσεως του ναοΟ, ώς δεικνύουσι τά σω

ζόμενα βάθρα αυτών, κατακεχωσμένα έν μέρει ύπο 

της έπιχώσεως. Εις δέ τά μετά κτίσιν τοΟ ναοΟ άνα-

τεθέντα ύπάγεται και το περιελθον εις ήμάς ανάθημα 

τών Μεσσηνίων, ή ύπb του Παιωνίου ποιηθεϊσα Νίκη. 

Το άγαλμα τοΟτο ήτο μνημεϊον περιφανούς νίκης 

-τών τήν Ναύπακτον οίκούντων Μεσσηνίων" το ονομα 

τών πολεμίων άπεσιώπησαν οί νικηται έν τη έπι τοΟ 

βάθρου χαραχθείση έπιγραφη έκ φόβου προς αύτους 

ίσχυροτάτους οντάς, ώς τούλάχιστον έπιστεύετο ύστε

ρον. «Μεσσάποϋ καί Νανπάκηοί άνέθεν Ad OJvy,-

πι'ω άεκάταν άπο τωμ ποΛεμίων», λέγει ή έπιγραφή, 

-εις ήν προσέθηκεν 6 τεχνίτης το ίδιον ονομα και τήν 

faite la vivacité de cette lutte terible. Mais l 'ar

tiste a pris soin de soumettre ce désordre, produit 

à dessein, aux règles inflexible de la symétrie et 

de l 'unité. De chaque côté d'Apollon sont des 

groupes symétriques, dont quatre de trois figures, 

un Centaure et deux Lapithes, homme et femme, 

séparé par deux groupes intermédiaires composés 

d'un Lapithe et d'un Centaure. Plus loin s'allon

gent accoudées les servantes effrayées et enfin les 

Nymphes impassibles. Ces groupes se correspon

dent, mais pour rompre la sécheresse d'une ri

goureuse symétrie, l 'artiste en a varié les détails. 

Dans le premier groupe placé sous le rampant de 

gauche, Pirithoos lève l 'épée pour percer Eury-

tion qui avait enlevéDéidamia, celle-ci fait un vio

lent mouvement pour se soustraire à l'étreinte des 

mains et des pieds de son ravisseur.Dans le groupe 

correspondant, Thésée assène un coup de hache 

au Centaure qui ne peut vaincre la vigoureuse 

résistance d'une Lapithe. Près des femmes sont 

représentés des Centaures agenouillés : celui de 

gauche avait enlevé un beau garçon, celui de 

droite, dans un mouvement de désespoir, mord le 

bras du Lapithe qui l 'étrangle. Plus loin sont les 

femmes du troisième groupe ; sous le rampant 

de gauche un Centaure saisit l 'une d'elle par la 

chevelure tandis qu'un Lapithe le saisit par la 

tête et cherche à le terrasser sous le poids de son 

corps; sous le rampant de droite un Centaure 

tâche de charger une femme sur son dos, mais 

elle est sauvée par un Lapithe qui accourt et 

perce de son épée le ravisseur. 

Les deux vieilles servantes ou nourrices bar

bares placées aux extrémités contemplent avec 

frayeur cette scène. Quoique couchées, comme 

les nymphes des angles, elles sont dans un plan 

plus relevé que ces dernières et atteignent pres

que le rampant ; car l 'artiste les avait représen

tées accoudées sur des matelas, voulant marquer 

de la sorte que les lits leur avaient servi de re

fuge et que la lutte avait lieu dans la salle du 

festin. L'artiste a si habillement réparti ces figu

res que toutes semblent occuper la place qui leur 

est assigné par le rôle qu'elles'jouent et que les 

mouvements en paraissent déterminés par l 'ac

tion naturelle de la scène et non par les exigences 

du tympan. En effet, l 'artiste a su ingénieuse

ment agencer les corps des Centaures à croupe 
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εί'δησιν περι της κατασκευής ΰπ 1  αύτοΟ των ακρωτη

ρίων τοΰ ναοΟ. Ήσαν δ 1  οί πολέαιοι έκεϊνοι οί Λακε

δαιμόνιοι, οός ένίκησαν οί 'Αθηναίοι τω 424 π. Χ. iv 

Σφακτηρία, συμπολεμούντων των Μεσσηνίων. Έπί 

τινα χρόνον μετά την νίκην έλεηλάτουν ούτοι την 

Λακωνικήν, και έκ της δεκάτης της πλούσιας λείας, 

ήν απεκόμισαν, κατεσκεύασαν το ανάθημα. "Ιδρυσαν 

δ' ώς εικός αύτο μικρόν μετά το γεγονός, δηλονότι εν 

χρόνοις καθ' ους λαμπρώς ήκμαζεν ή τέ^νη, του Φει

δίου έπιθέντος ήδη τον κολοφώνα εις αυτήν. 

Ό τεχνίτης, εις ον οί Μεσσήνιοι ανέθεσαν ν άπα-

θανατίση δι' ύπερηφάνου μνημείου την νίκην, έφ' ή 

δικαίως έσεμνύνοντο, ήτο γνωστός και ίς άλλου παρο

μοίου έργου, της Νίκης, ήτις άπήστραπτεν επίχρυσος 

έπι της κορυφής του ναοΟ. Δεν είναι γνωστόν κατά 

πόσον διέφερε τάκρωτήριον έκεινο τοΟ ναοΟ τής περι-

σωθείσης Νίκης. Άλλ' αίίτη προκαλεί τον θαυμασμον 

δια το τολμηρον τής έπινοίας και την άσφάλειαν τής 

έκτελέσεως. 

Το πρόσωπον του αγάλματος είναι άποκεκρουσμένον 

δλως, ή κεφαλή χωρισμένη του τραχήλου και μόνον 

διατηρούνται καλώς έν ταύτη ή κορυφή και το όπισθεν 

τοΟ κρανίου, έν ω φαίνεται ή έπιμελώς έξειργασμένη 

κόμη άναδεδεμένη δια ταινίας. Άποκεκρουσμέναι δ' 

είναι και αϊ χείρες και τών ποδών οί δάκτυλοι, μέγα 

δε μέρος τών πτερύγων και του ιματίου εχει έξαφανι-

σθή. 'Αλλά τα περισωθέντα είναι έπαρκή δπως παρά-

σχωσιν ήμϊν εννοιαν πλήρη τής ιδέας τοΰ καλλιτέχνου 

και τής τέχνης αύτοΟ. 

Ή θεά, περικαλλής και σθεναρά παρθένος, παρί

σταται πτερωτή διασχίζουσα τον αιθέρα, δ'πως κατέλθη 

έκ του Όλυμπου εις τήν γήν. Προτείνει μετέωρον τον 

άριστερον πόδα, έν ω αντιθέτως και κάτωθεν πνέων 

δ άνεμος απογυμνώνει αύτόν, άποχωρίσας τάς πτέρυ

γας του σχιστού δωρικοί) χιτώνός της, του δε δεξιού 

ποδός, προσκολλών εις αυτόν τον χιτώνα σχηματίζοντα 

κομψάς άνακύρτους πτυχάς, ύπεμφαίνει το ευρυθμον 

περίγραμμα. Ο ζωστήρ έμποδίζει τον άνεμον νά ταράξη 

και τάς έπι τοΟ στήθους σχηματιζομένας πτυχάς, 

άλλα λυθείσης τής συνεχούσης τον χιτώνα κατά τον 

άριστερον ώμον πόρπης άπογυμνουται ίκανώς το άρι

στερον του στήθους μέρος. Εξωθεί δ' δ άνεμος ισχυ

ρώς προς τα οπίσω τον χιτώνα, συμπτύσσων αυτόν 

εις άδράς πτυχάς^ και κολποϊ το ίμάτιον, οδ το άκρον 

άνεϊχε διά τής ύψωμένης άριστερας ή θεά, έν ω δια τής 

καθειμένης δεξιάς έκράτει πιθανώς φοίνικα, τής νίκης 

το σύμβολο ν. Το κολπούμενον ίμάτιον παρεϊχεν εμφα-

σιν προσθέτων πτερύγων, έν ω δ συμπαγώς καταπί-

cle cheval en les représentant tantôt debout, tan

tôt allongés parfois agenouillés; deux d'entre 

eux semblent s'élancer en dehors du tympan. 

La plupart des archéologues pensent que ces 

sculptures du fronton occidental ne sont point 

l 'oeuvre d'Alcamène, que les auteurs anciens les 

plus rapprochés de nous déclarent avoir été l 'élève 

de Phidias. Mais, en dehors de quelques descri

ptions imparfaites que certains auteurs de l 'anti

quité nous ont laissées sur des œuvres d'Alca

mène qui ne sont point parvenues jusqu'à nous, le 

mérite de son art nous est complètement inconnu, 

et, dépourvus ainsi de tout autre critérium, nous 

n'avons aucune raison de mettre en doute la 

tradition que rapporte Pausanias,d'après laquelle 

deux artistes célèbres Paionios et Alcamène sont 

les auteurs de la décoration plastique des deux 

frontons du temple de Zeus. 

Les partisans de l 'opinion contraire prétextent 

certaines imperfections, mais leurs critiques ne 

sont pas toutes justes et fondées, et, même dans 

le cas contraire, elles ne seraient pas suffisantes 

pour la solution de ce problème artistique, sur

tout relativement au fronton occidental, puisque 

nous n'avons aucune autre œuvre d'Alcamène 

que nous puissions confronter avec les sculptures 

d'Olympie. 

Une des imperfections qu'on lui reproche est 

le mauvais agencement des draperies, surtout 

dans le fronton occidental. Personne, ils est vrai, 

ne saurait prétendre que les vêtements y soient 

ajusté avec autant de succès qu'aux statues du Par-

thénon, mais on n'y trouve pourtant aucune trace 

de l 'art archaïque, dans lequel la draperie ne des

sinait point les formes du corps. L'artiste paraît 

au contraire avoir fait choix à dessein d'une telle 

disposition dans l 'ajustement des draperies afin 

de mieux figurer l 'agitation de la lutte ; il a donc 

sculpté les vêtements, non tels qu'ils auraient 

dû être, mais tels qu'ils étaient en réalité pendant 

la chaleur du combat, défaits pour la plupart et 

rejetés sans nulle élégance. En effet, les deux ar

tistes visent surtout à la représentation fidèle de 

la réalité naturelle, sans pourtant porter atteinte 

à la beauté idéale. 

Nous constatons encore une autre imperfection 

plus considérable : la disproportion entre les 

membres du corps dont quelques-uns parfois 
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πτων όπισθεν όγκος αύτοΟ καθώς και δ του χιτώνος 

ήσαν έπαρκή μηχανικά έρείσματα τοΟ πετομένου 

σώματος. 

Διότι τούτο πρωτίστως είναι άξιοσημείωτον, δτι 

καίτοι προς μεγίστας μηχανικάς δυσχερείας παλαιών 

δ καλλιτέχνης, ούδεν ερεισμα άσχετον προς την παρά-

στασιν μετεχειρίσθη, άλλά πάντα φαίνονται φυσικά, 

άβίαστα, αναγκαία δος ειπείν συμπληρώματα τής ει

κόνος τής ιπταμένης θεας. Ό ογκώδης λίθος, έφ' ου 

στηρίζει τήν δεξιάν πτέρναν, και δστις είναι το άληθές 

βάθρον του αγάλματος, έφαίνετο ώς νέφος του ούρανοΟ, 

δηλουν τάς αιθέριους έκτάσεις, δπόθεν καθίπτατο ή 

Νίκη. Ήτο κεχρωματισμένον κυανουν, μέγα δε μέρος 

αύτοΟ άπεκρύπτετο ύπο τών άναπεπταμένων πτερύγων 

άετοΟ, του δποίου ή πτήσις διέτεμνε τήν τής θεας Οπδ 

τους πόδας αυτής. Ουτω δ' έφαίνοντο συναντώμενοι έν 

τψ αίθέρι δ βασιλεύς τών ορνίθων, διασχίζων τον άέρα 

και ή έξ ούρανου εις τήν γήν καθιπταμένη θεά. Σήμε

ρον είναι δυσδιάγνωστον και σχεδόν άμορφον το σώμα 

τοΟ άετοΟ, παντελώς έξιτήλων γενομένων τών έπ' αύ

τοΟ χρωμάτων και καταστραφεισών τών πτερύγων και 

τών άλλων μεταλλίνων περιθημάτων αυτου. 

Ούτω κατά περίεργον τρόπον διπλούν άντίθετον έκ-

πληροΟσι σκοπον τά προσαρτήματα έκεϊνα, στηρίζοντα 

το άγαλμα και ταυτοχρόνως δεικνύοντα αύτο μετέω

ρον. Εις τον αύτδν δε σκοπον ούκ ολίγον συντελεί και 

δ κίων, έφ' οδ ίσταται. "Αν είχεν ούτος το σύνηθες 

κυλινδρικον ή τετράπλευρον τών στηλών σχήμα θά 

έφαίνετο ο τι αληθώς είναι, βάθρον δηλαδή του άγάλ-

ματος. Άλλά το σχήμα αύτοΟ είναι ίδιον δ'λως, τρί-

πλευρον μειούμενον κατά μικρόν προς τάνω, εχει δε 

και βάσιν και έπίκρανον, κοσμούμενον το πάλαι δι' 

άσπίδων" δθεν φαίνεται ώς μνημεϊον ιδιαίτερον, είδος 

τροπαίου, παντελώς άσχετον προς το έπ' αύτου ίδρυ-

μένον άγαλμα, δπερ έπι πλέον έχωρίζετο αύτοΟ και 

διά τοΰ άετοΟ και τοΟ νέφους έν μέρει. Έχει δ' δ 

κίων υψος εξ μέτρων περίπου, και άπο τοσούτου ύψους 

το άγαλμα άρτιον μάλιστα δν θά ένεποίει έντύπωσιν 

πολλφ μείζονα τής παραγόμενης νΰν εις τους έγγύ-

τερον και κολοβον βλέποντας αυτό. Διά τοΰτο και το 

σώμα φαίνεται νυν ύπέρ το δέον ραδινον και ή προς 

τά πρόσω κλίσις αύτου γέννα έν ήμϊν συναίσθημά τι 

άγωνίας. 

Πολλήν αναμφιβόλως είχε πεποίθησιν εις τήν δύ-

ναμιν και τήν έμπειρίαν αΰτοΰ δ μαρμαρογλύφος δ 

έπιχειρήσας νά πλάση ίπταμένην μορφήν περίοπτον.Ή 

άναπαράστασις ιπταμένων σωμάτων έθεωρεΐτο κλήρος 

τών εικαστικών έκείνων τεχνών, αίτινες δημιουργοΰσιν 

excèdent ou n'atteignent pas les proportions ré

gulières. Il est étrange en effet que de tels artis

tes, dont l 'œil était si exercé et qui n'ignoraient 

point l 'anatomie du corps humain, soient tombés 

dans une telle faute, ces artistes qui savaient re

produire les moindres nuances de l 'âge, depuis 

la plus tendre enfance jusqu'à la corpulente vieil

lesse, depuis la délicate jeune fille jusqu'à la vi

eille barbare, même dans les mouvements les plus 

variés et les plus difficiles. Il est donc évident que 

cette faute a été à dessein commise par eux. De 

même que personne n'a jamais songé à imputer 

à la maladresse de Michel-Ange la disproportion 

des membres que l'on voit dans la représentation 

du prophète Jonas à la chapelle Sixtine, mais 

qu'au contraire ce défaut est plutôt considéré 

comme une preuve manifeste des ressources de 

son génie, qui a su régler les proportions de 

son œuvre d'après les lois de l 'optique ; de même 

aussi l 'asymétrie que nous constatons dans les 

détails des corps du fronton doit être évidemment 

attribuée à une cause du même genre. 

Ces sculptures, en effet, devaient être placées 

au-dessus du spectateur, qui les voyait par con

séquent d'en bas et à distance. Elles n'étaient pas 

isolées, mais faisaient partie d'un tout ; voilà 
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έν μήκει καΐ πλάτει ούχι Se καΐ έν βάθεΓ όθεν ένομί-

ζετο δτι ύπο τοΟ ογκου και τοΟ βάρους της όλης ήν 

απεργάζεται δεσυ,ευόμενος δ άνδριαντοποιος άδυνατεϊ 

νά έπιχειρήση τοιαύτην άναπαράστασιν δυνατήν μόνον 

εις τους ζωγράφους και τους ποιοΟντας άναγλύφους 

τύπους, εις τους τεχνίτας δηλαδή τούς έπι ομαλής 

έπιφανείας παριστώντας απαυγάσματα των σωμάτων 

και οχι αύτά τα σώματα. Πολλοί λοιπον κατακρίνουσι 

τον ΙΙαιώνιον δτι έξωλίσΟησεν εις πλάνην, ύπερπηδή-

σας της πλαστικής τά δρια, ζητήσας δε θέμα γραφι

κό ν πλαστικώς ν' αποτύπωση '  και έπαναλαμβάνουσι 

ρήσίν τινα τοΟ Λέσιγκ, δτι εκάστη τέχνη έκεϊνο μόνον 

πρέπει νά έπιχειρη, δπερ δύναται άριστα ν' άπεργα-

σθη. ΤοΟτο είναι αληθές, και πολυ προ τοΟ Γερμανού 

ποιητοΟ έδίδασκεν δ Πλάτων, δτι δ άγαθος δημιουργος 

πρέπει νά διαισθάνηται τά άδύνατα έν τη τέχνη και 

τά δυνατά, και τούτων μεν νά έπιλαμβάνηται, των 

δ' αδυνάτων ν' άπέχηται. 'Αλλά τίς κανονίζει έκάστης 

τέχνης τά δ'ρια ;  Και δ'ταν μεγαλοφυής τεχνίτης έπι-

τυχώς ύπερβαίνει το νομιζόμενον άκρότατον δριον της 

τέχνης του, μόνον άμβλυωποΟντες κριτικοί θα τον 

ψέξωσι δια τοΟτο, οι δ' άλλοι πάντες θά θαυμάσωσιν 

αύτόν, ώς θαυμάζομεν τον δημιουργον της Νίκης, τον 

τοσούτον δεξιώς έκτελέσαντα το εΰτολμον έπιχείρημά 

του. Το αυτό δ' αίσθημα φαίνεται δτι και εις τους 

αρχαίους ένέπνεε το έργον του Παιωνίου, ώς δεικνύου-

σιν αί συχναι άπομιρ-ήσεις τοΟ αύτοΟ τύπου κατά τους 

μετέπειτα χρόνους. 

"Α5Λα π^α^τικά εργα-

Πληθυς άλλων αναθημάτων και ανδριάντων κατη-

γλάϊζον έπίσης τον περι τον ναον χώρον, άλλα δ' ήσαν 

ιδρυμένα μεταξύ τούτου και τοΟ Πελοπίου και άλλα-

χοΟ της Αλτεως. Τά πλείστα τούτων χαλκα οντα 

έξηφανίσθησαν χωνευθέντα, των δέ μαρμαρίνων ούκ 

ευάριθμα κατεστράφησαν έν καμίνοις άσβεστοποιών, 

περιεσώθησαν δέ βάθρα και τεμάχια των πλαστικών 

έργων, έξ ών μόλις ύπονοοΟμεν τήν παλαιάν λαμπρό

τητα και τον πλοΟτον εις εργα τέχνης. Άξια δ' ιδιαι

τέρας μνείας έκ τούτων κρίνομεν, πλήν τών αρχαϊκών 

χαλκών ή πήλινων αναθημάτων, και τών έν σχήματι 

προτομής γρυπών κοσμημάτων λεβήτων, ών τον τύπον 

έκ τών Φοινίκων παραλαβόντες μετέπλασαν οί Έλλη

νες, κεφαλήν χαλκήν πύκτου και μαρμαρίνην κεφα

λήν 'Αφροδίτης. 

Η χαλκή κεφαλή έξ άνδριάντος Όλυμπιονίκου 

άποκοπεΐσα εύρέθη έν τφ Πρυτανείω άποκεκρυμμένη, 

απόκειται οε νΟν έν τω έν Αθήναις Έθνικω μουσείω. 

pourquoi les parties qui n'en étaient point appa

rentes à l'œil du spectateur placé en bas avaient 

été à peine ébauchées et n'étaient parfois pas 

même évidées. Relativement aux parties appa

rentes le travail en était proportionné au degré 

de lumière qu'elles recevaient ; voilà pourquoi 

les parties les plus éclairées étaient d'une exécu

tion et d'un fini irréprochables. Nous ne saurions 

donc aujourd'hui nous faire une idée de l'effet 

que produisaient ces sculptures, car nous de

vrions pour cela les voir comme elles étaient, 

exposées en plein air à la hauteur du tympan, 

et rehaussées des peintures qui les décoraient. 

Mais même aujourd'hui, réduits que nous sommes 

à les contempler de près et prenant par consé

quent pour des défauts les ressources de perspe

ctive, nous sommes profondément émus à la vue 

des ces sculptures et de la vie qui les anime ; 

enfin nous ne pouvons qu'en admirer le cara

ctère imposant de l 'ensemble et l 'experience ar

tistique de ceux qui les on produites. 

Niké de Paionios. 

D'autres oeuvres plastiques décoraient encore 

le temple : au Sud et à l 'Est, on voyait entre les 

colonnes des ex-voto de marbre et de bronze ; 

les nombreuses entailles du stylobate nous en 

indiquent clairement la place. Mais tout autour 

du temple, et surtout devant la facade orientale, 

s'élevaient aussi un nombre considérable d'ex-

voto précieux dont quelques-uns avaient été éri

gés avant la construction du temple, comme le 

démontrent les piédestaux que l'on a retrouvé et 

qui sont en partie recouverts par le remblai. 

Parmi les ex-voto élevés après la construction du 

temple,figure celui des Messéniens heureusement 

parvenu jusqu'à nous: la Niké de Paionios. Cette 

statue était un souvenir de l 'éclatante victoire 

remportée par les Messéniens établis à Naupacte. 

Les vainqueurs n'inscrivirent pas sur la base de 

la statue le nom de leurs ennemis, dont ils redou

taient la puissance qui était considérable, du 

moins comme ils le crurent plus tard. 

«Les Messéniens et les habitants de Naupacte 

à Zeus Olympien. Dîme du butin conquis sur 

les ennemis » dit l 'inscription à laquelle l 'artiste 

ajouta son nom comme auteur de cette oeuvre 
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Τον Όλυ μπιονίκην έλέγχει δ περιτεθειμένος στέφανος 

αοτίνου, τοΟ οποίου διακρίνονται ίχνη, τον δέ πύκτην 

τά ώτα, τά έξωδηκότα και παράμορφα. Τά πάντα 

καθόλου έν τή "κεφαλή ταύτη δεικνύουσι τον παράτολ-

μον αθλητή ν, τον αλαζόνα έπι τή 'ιδία ρώμη, τά πάντα 

έμφαίνουσιν ϊταμότητα και θρασύτητα. Και ένω εύδιά-

γνωστον είναι δ'τι δ τεχνίτης άπετύπωσεν έν τω εργω 

του τους χαρακτήρας ένος ανδρός, βλέπομεν ταυτο

χρόνως δτι έδυνήθη ν' άναπαραστήση ιδεώδη τύπον 

πύκτου. Ουδέν ένέχει το συμπαθές ή τραχεία αυτή 

φυσιογνωμία, ύπενθυμίζουσα μάλλον τήν ρήσιν του 

Εύριπίδου :  

κακών γάρ 'όντων μυρίων Έλλάάα, 

ovdsv κάκιόν έβτιν ά&λητών yévovg' 

ό'μως ελκύει ήμας ή αγάπη μεθ' ής έξετέλεσε το έργον 

του δ τεχνίτης, ή απαράμιλλος άπόδοσις της κατά 

φυσιν αληθείας, ή άκρα τελειότης της έξεργασίας. Και 

αυτή ή κόμη και δ πώγων ένέχουσιν ήθος και ζωήν, 

άψυχοι δ' είναι σήμερον οί οφθαλμοί μόνοι, κοίλοι ον-

τες, έκπεσόντος τοΟ πληρουντος αύτους το πάλαι μί

γματος. Περιττον δλως νά κατατριβώμεθα εις εικασίας, 

αναζητούντες τίς δ ποιήσας τον άνδριάντα, έξ οδ ή 

θαυμασία αυτη περιεσώθη κεφαλή" το βέβαιον είναι, 

και τοΟτο άρκεϊ, δτι κατέχομεν έργον έπιφανοΟς γλύ

πτου τοΟ Δ ή τοΟ F αιώνος π. Χ., το τελειότατον 

πάντων τών έκ της αρχαιότητος περιελθόντων εις ήμας 

μνημείων της χαλκοτυπικής τέχνης. 

Η à έκ παρίου μαρμάρου κεφαλή της Αφροδίτης, 

ής έλλείπει το όπισθεν μέρος τοΟ κρανίου, δπερ ήτο 

συγκεκολλημένον έξ άλλου τεμαχίου, ευρέθη έν τφ 

Αεωνιοαίω, έχει δέ μέγεθος κατά τρίτον έλασσον του 

φυσικοΟ. Π ήρεμος κλίσις της κεφαλής προς τον τρά-

χηλον, το ύγρον βλέμμα, τά έπίμεστα χείλη, ή κόμη 

και το ωοειδές πρόσωπον, προ πάντων δ' ή έπανθοΟσα 

εις το σύνολον άβρότης και χάρις, άπαρτίζουσι κάλλι-

στον τύπον της θεάς του κάλλους. 'Αναμφισβήτητον 

δέ φαίνεται δτι είναι άπείκασμα τής Κνιδίας 'Αφροδί

της του Πραξιτέλους, ποιηθέν κατά τους μακεδόνικους 

χρόνους, τελειότερον δ' άλλων περισωθέντων μεταγε

νεστέρων άπεικασμάτων τοΟ αύτου άγάλματος. 

Ό περίβολος της "Αλτεως και τά έκτος αύτης 

οίκοδο^ιήματα. 

Ό καθιερωμένος εις τήν λατρείαν χώρος, ή Άλτις, 

ύπο του Ηρακλέους κατά τους μύθους δρισθεΐσα, ήτο 

τετράγωνος σχεδόν, έκάστης πλευράς έχούσης μήκος 

ainsi que des acrotères du temple. Ces ennemis 

étaient les Lacédémoniens, que les Athéniens 

vainquirent à Sphactérie, en l 'année 424 av. J.-C., 

avec le concours des Messéniens. Quelque temps 

encore après cette victoire, ces derniers conti

nuèrent à piller la Laconie, et la dîme de ce riche 

butin fut consacré à l 'érection de cet ex-voto, 

qui fut dédié peu de temps après la victoire, c'est-

à-dire à une époque où l 'art avait, avec Phidias, 

atteint à son apogée. 

L'artiste que les Messéniens chargèrent de 

perpétuer le souvenir de cette mémorable victoire 

avait déjà fait ses preuves dans une oeuvre ana

logue, en sculptant la Niké dorée qui brillait au 

sommet du fronton. Nous ignorons la différence 

qui pouvait exister entre l 'acrotère et la statue 

en question, mais cette dernière est assurément 

une oeuvre admirable, aussi bien au point de vue 

de la fougue de la conception qu'à celui de la 

sûreté de l'exécution. 

Le visage de la statue est complètement mutilé, 

la tête en est séparée du tronc et les seules par

ties intactes en sont le sommet et la face posté

rieure du crâne, sur laquelle nous remarquons 

la chevelure relevée par un ruban et d'une exé

cution parfaite. Les mains et les doigts de pieds 

sont mutilés, et une grande partie des ailes et de 

l 'himation est également disparue, mais ce qui 

nous en reste est suffisant pour que nous puis

sions nous faire une idée adéquate du mérite de 

l 'artiste et de son oeuvre. 

La déesse est représentée sous la forme d'une 

vierge belle et forte qui, les ailes déployées, fend 

les airs et descend de l'Olympe. Elle tient en avant 

la jambe gauche, que son chiton dorique repoussé 

par le vent laisse à découvert, tandis que s'en-

roulant en jolis plis autour de la jambe droite 

il laisse transparaître l 'élégant modelé de la 

déesse. La ceinture ne permet pas au vent de 

déranger les plis qui moulent le sein dont le 

chiton dégrafé sur l 'épaule gauche nous laisse 

voir une partie, le vent repousse en larges plis 

sa tunique en arrière et gonfle l 'himation dont 

la déesse retenait l 'extrémité de sa main gauche 

étendue, tandis que sa main droite abaissée por

tait une palme, emblème de la victoire. Cet hima-

tion ainsi gonflé semblait ajouter de nouvelles 

ailes à la statue et les plis qu'il formait par der-
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ένος ολυμπιακού σταδίου. Καθωρίζετο δέ το τέμενος 

εί'τε ϋπο τών έν τω πέρατι αύτοΟ οικοδομημάτων, είτε 

ύιΐο τείχους περιβάλλοντος αύτό. Το τείχος της δυτι

κής πλευράς, ώς έπεσκευάσΟη κατά τους μακεδόνικους 

χρόνους, σώζεται πολλαχοΟ εις υψος ένος μέτρου και 

πλέον ύπέρ το έδαφος" εϊσήρχοντο δ' άπο δυσμών διά 

τριών έν τω τείχει πυλών, ων αί κατά τακρα, δμοιαι 

προς άλλήλας, ήσαν μείζονες της μέσης, τούτων δ' ή 

προς νότον ήτο ή πομπική" κατά τους ρωμαϊκούς όμως 

χρόνους άλλη κατεσκευάσθη πομπική είσοδος έν τφ 

νοτίω τείχει της Άλτεως. 

Ή δέ βορεία της "Αλτεως πλευρά κατείχετο δλη 

ύπο οικοδομημάτων, του Πρυτανείου, της Εξέδρας και 

τών θησαυρών. Ομοίως και ή ανατολική. Έν τη φο

ρεία ταύτης άκρο: ΰπήρχεν ή είσοδος εις το Στάδιον, 

ή Κρυπτή κάλου μένη, ήτοι έστεγασμένη, θολωτή. 

Μέρος της εισόδου ταύτης, δι'  ής εϊσήρχοντο εις το 

Στάδιον κατά τούς αγώνας οι' τε άγωνισται και οί 

Έλλανοδίκαι, άνφκοοομήΟη μετά τάς άνασκαφάς έκ 

τών καταπεπτωκότων λίθων και άποκατεστάθη ούτως 

ή καμάρα, οί'αν έγίνωσκον και οί Έλληνες ήδη κατά 

τούς Μακεδονικούς χρόνους να κατασκευάζωσιν. 

Συναφής τή είσόδω, μέγα μέρος της ανατολικής 

πλευράς καταλαμβάνουσα, ήτο στοά μήκος έχουσα 

μικρόν ύπολειπόμενον τών 100 μέτρων, ένος ολυμπια-

κοΟ σταδίου. Έκαλειτο δ' αύτη Ποικίλη, διότι ήσαν 

έπι τών τοίχων αυτής γραφαί, ύπ' άλλων δέ και Στοά 

της Ήχους ή Επτάφωνος, διότι έπταπλήν είχεν ήχώ. 

Ένεκα της χρησιμοποιήσεως τοΰ ύλικοΟ αυτής προς 

κατασκευήν τοΟ βυζαντινού τεύχους, πλήν τών θεμε

λίων, ολίγιστα αρχιτεκτονικά λείψανα αύτής σώζονται 

σήμερον κατά χώραν. Προς το νοτίω δέ πέρατι της 

Ποικίλης στοάς ύπήρχεν άλλη μικροτέρα, ήτις έπι 

Νέρωνος μετεσκευάσθη εις οίκίαν, ώς εΐκάζουσι δέ τί

νες έν αύτη ωκουν οί Έλλανοδίκαι. 

Έκτος δε της άνατολικής πλευράς τής "Αλτεως, 

μετά το Στάδιον και παραλλήλως τούτου ίσως έξετεί-

νετο ο Ιππόδρομος, παντελώς καταστραφείς ύπο του 

Άλφειοΰ. Ού μακράν δέ τής έν τφ νοτίω τείχει τής 

"Αλτεως πομπικής εισόδου τών ρωμαϊκών χρόνων 

ήγείρετο το Βουλευτήριον, δπου ήδρευεν ή Βουλή τών 

'Ηλείων και ώμνυον προ τοΟ αγάλματος του Όρκίου 

Διός νά τηρήσωσι πιστώς τούς έναγωνίους νόμους οί 

άθληταΐ και οί πατέρες και αδελφοί τών αγωνιζομένων 

παίδων. Περαιτέρω δ' ετέρα υπήρχε στοά, ή Μεσημ

βρινή άπο τοΟ τόπου καλουμένη σήμερον, διότι το 

αρχαίο ν δνομα αύτής μένει άγνωστον. Αμέσως δέ 

μετά το Βουλευτήριον προς δυσμάς ευρηνται λείψανα 

rière, joints a ceux du chiton, servaient au corps 

volant de soutien mécanique. 

Car ce qu'il y a de plus remarquable dans cette 

œuvre c'est que, quoique l 'artiste ait eu à sur

monté de grandes difficultés d'équilibre, il n'a 

néanmoins fait usage d'aucun soutien non motivé 

par la représentation: tout parait naturel, il n'y 

a rien de forcé, en en mot, les moindres détails 

sont, pour ainsi dire, nécessités par l 'attitude 

aérienne de la déesse. La pierre volumineuse sur 

laquelle elle appuie le talon droit et qui constitue 

la vraie base de la statue paraissait, comme une 

nuée céleste, represénter les espaces éthérés d'où 

Niké avait pris son vol pour descendre sur la 

terre. C'est pourquoi cette base était colorée de 

bleu, elle était en grande partie voilée par les 

ailes déployées d'un aigle, dont le vol se croisait 

avec celui de la déesse à la hauteur des pieds de

là statue. C'est ainsi qu'était représentée la ren

contre du roi des airs allant au devant de la 

déesse qui descendait des cieux. Dans son état 

actuel cet aigle est tout à fait méconnaissable et 

presque informe : les couleurs dont il était re

vêtu ont complètement disparu, les ailes et les 

autres appliques de métal font défaut. 

Par une combinaison singulière, ces appendi

ces avaient un double but opposé : celui de sou

tenir la statue et celui de la représenter comme 

suspendue dans les airs. La colonne sur laquelle 

elle est placée contribue considérablement aussi 

à l 'heureux effet de cette apparition. De forme 

circulaire ou quadrangulaire, ce soutien eût paru 

être, ce qu'il est en effet, le piédestal de la statue; 

voilà pourquoi l 'artiste lui a donné une forme 

toute spéciale: celle d'un trièdre dont les faces 

se rapprochent légèrement vers le sommet. Cette 

colonne repose sur une base et est surmontée 

d'un chapiteau orné autrefois de boucliers ; ce 

pilier paraît donc être un monument à part, une 

sorte de trophée, sans aucun rapport avec la 

statue qui le surmonte et dont il était d'ailleurs 

séparé par l 'aigle et en partie par la nuée ; la 

hauteur en est d'environ six mètres; et, de cette 

hauteur, la statue, quand elle était encore intacte, 

devait produire une impression bien plus consi

dérable qu'aujourd'hui où nous la voyons de près 

et mutilée. C'est pourquoi le corps nous en paraît 

aujourd'hui trop efflanqué, et son mouvement 

δύο μικρών οικοδομημάτων τών ελληνικών χρόνων, 

περί ων ούδέν βέβαιον γινώσκομεν, έπειτα δ' απέναντι 

τής έν τω δυτικώ τείχει τής Άλτεως πομπικής εισό

δου το Αεωνίδαιον, μέγιστον τετράγωνον οικοδόμημα, 

δ'περ περιθέει έξωθεν στοά έξ 138 ιωνικών κιόνων. 

Το όνομα ελαβε το οικοδόμημα τούτο άπο του κτί-

σαντος και άναθέντος αύτο Ναξίου Αεωνίδου, δια-

σκευασθέν δέ κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους έχρησί-

μευεν εις ένοίκησιν έπιφανών ξένων. Προς βορραν δέ 

τούτου και άλλα ύπήρχον οικοδομήματα" τ'ο Έργα-

στήριον τοΟ Φειδίου, έν ω κατεσκεύασεν δ Φειδ ίας τον 

χρυσελεφάντινον Δία, εις έκκλησίαν μεταποιηθέν κατά 

τούς βυζαντινούς χρόνους, και πλησίον αύτου δ Θεο-

κολεών, ή τών Ιερέων κατοικία, δύο βαλανεϊα τών 

ρωμαϊκών χρόνων, και έπι πάσι το μέγα Γυμνάσιον, 

περιλαμβάνον και Παλαίστραν, κατέχον δ' δλον σχε

δόν τον μέχρι τών δχθών τοΟ Κλαδέου χώρον. 

Τοιαύτη έν άτελεϊ ύποτυπώσει ή 'Ολυμπία, οί'αν 

απεκάλυψαν ήμΐν αί άνασκαφαί. Το ίερον προσκυνη-

τήριον, έν φ έσφυζεν έπι μακρούς αιώνας ή καρδία 

τοΟ ΈλληνικοΟ κόσμου, δέν έπεφάνη βεβαίως ήμϊν έν 

τή αίγλη του πάλαι μεγαλείου του" άλλα και μεθ' δ-

λην τήν καταστροφήν, ήν τά φθοροποιά στοιχεία έπή-

νεγκον, τά περιλειφθέντα λείψανα πολυτιμότατα έγ-

κλείουσι διδάγματα, πολλαπλασίως άνταμείβοντα τούς 

έπ' αύτοις κόπους. Ό δ' έπισκεπτόμενος σήμερον τήν 

Όλυμπίαν δέν καταλαμβάνεται ύπο μόνου τοΟ αισθή

ματος τής εύσεβείας, τοΟ άπαλύνοντος τήν ψυχήν του 

πατοΟντος τόπους έμπεφορημένους μέν άναμνήσεων 

ένδοξου παρελθόντος, ούδέν δ' ίχνος τούτου διατηρή-

σαντος. 'Αλλά τά πολυπληθή περιλείμματα τοΟ άρ-

χαίου κόσμου ασφαλώς τον καθοδηγοΟσιν είς άνάπλα-

σιν αύτοΟ, ήτις είναι δ άγλαος και τιμαλφέστατος 

καρπός τών άρχαιολογικών μελετών. Έπι πασι δέ, 

θεώμενος άρτια έργα μεγάλων τεχνιτών, έρχεται εις 

άμεσον προς αυτούς κοινωνίαν, δεχόμενος άμείωτον 

τήν έντύπωσιν, ήν αύτοι οί δημιουργοί ήθέλησαν διά 

τών έ'ργων των νά παραγάγωσιν. 

Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ 

en avant nous cause un sentiment d'angoisse. 

Il fallait donc que le sculpteur eût une grande 

confiance dans ses forces et dans son expérience 

pour oser entreprendre de créer dans l 'attitude 

du vol une statue destinée à être vue de tous 

côtés. Cette attitude était en effet considérée 

comme appartenant uniquement au domaine des 

arts du dessin qui ne reproduisent que les figu

res planes et sans profondeur. On devait donc 

croire que le volume et le poids de la masse 

serait, pour le statuaire, un obstacle insurmon

table à la représentation d'une forme que la 

peinture, ou tout au moins le bas-relief pouvaient 

seuls exprimer. Beaucoup ont en conséquence 

blâmé Paionios et lui ont reproché d'être tombé 

dans une faute en voulant dépasser les bornes 

assignées par la nature à la plastique, en empi

étant ainsi sur le domaine de la peinture, et ils 

citent à ce sujet Lessing, qui déclare que chacun 

des arts ne doit entreprendre que ce qu'il peut 

rendre d'une manière parfaite. Cet axiome est 

vrai, et, bien avant le poète Allemand, Platon 

avait enseigné qu'un artiste habile doit sentir ce 

qui est possible et ce qui est impossible à l 'art, 

entreprendre l 'un et s'abstenir de l 'autre. Mais 

qui saurait déterminer les limites de chacun des 

arts ? Lorsqu'un artiste, dans un élan de génie, 

franchit les limites qu'on avait crues jusque-là 

imposées à son art, seuls les critiques atteints de 

myopie oseront l 'en blâmer, tandis que tous les 

autres lui prodigueront leur admiration, comme 

nous le faisons pour l 'auteur de la Niké, qui a si 

complètement réussi dans la réalisation de son 

audacieuse conception. C'est là l 'impression que 

cette œuvre avait produite sur les anciens, comme 

en témoignent les nombreuses imitations qu'ils en 

firent ensuite. 

Autres œuvres plastiques. 

Une foule d'autres statues et ex-voto décoraient 

les alentours du temple, d'autres étaient élevés 

entre ce temple et le Pélopéion ainsi que sur d'au

tres points de l'Altis. La plupart de ceux qui 

étaient en bronze ont été fondus ; quant à ceux 

qui étaient en marbre, un grand nombre ont dis

paru dans des fours a chaux. Des piédestaux 

et des fragments de ces œuvres plastiques sont 
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seuls parvenus jusqu'à nous et servent à peine 

à faire comprendre la splendeur et la richesse 

artistique de l 'antique Olympie. Parmi ces frag

ments, et autre, les bronzes archaïques, les ex-

voto en terre cuite et les bustes de griffons qui 

décoraient les vases et dont les Grecs transfor

mèrent le type qu'ils avaient reçu des Phéniciens, 

parmi ces fragments, disons-nous, nous devons 

spécialement mentionner une tête de lutteur et 

une tête d'Aphrodite, la première en bronze, et 

la seconde en marbre. 

La tête de bronze faisait partie d'une statue 

représentant un Olympionike, elle a été trouvée 

sans le reste du corps dans le Prytanéion, et se 

trouve aujourd'hui au Musée National d'Athènes. 

La couronne d'olivier sauvage dont on voit encore 

des traces ainsi que les oreilles gonflées et dé

formées nous indiquent d'une part que cette tête 

appartenait à la statue d'un Olympionike et, de 

l 'autre, qu'il avait été vainqueur au pugilat. 

Tout dans cette tête nous révèle le hardi athlète 

fier de sa force, tout respire la rudesse et la du

reté. Et tandis que tout nous indique que cette 

oeuvre est un portrait réel, nous constatons en 

même temps qu'elle est le type idéal du lutteur 

au pugilat. Cette rude physionomie n'a rien de 

sympathique, elle nous rappelle plutôt ces vers 

d'Euripide: «Parmi les maux infinis qui acca

blent la Grèce, le pire est sans contredit la race 

des athlètes.» Cette physionomie nous attire pour

tant ; dans sa réalité crue nous sentons que c'est 

avec amour que l'artiste l 'a exécutée et qu'il en a 

exprimé avec toute la perfection possible les 

moindres détails. La chevelure et la barbe elle-

même sont débordantes d'expression et de vie ; 

les yeux seuls sont aujourd'hui inanimés, car 

leurs orbites creux ont perdu l'amalgame qui y 

était autrefois enchâssé. 

Il est inutile de nous lancer dans des conjec

tures pour découvrir l 'auteur de la statue dont 

l 'admirable tête est parvenue jusqu'à nous, ce qu'il 

y a de certain c'est que nous sommes en pré

sence d'une œuvre d'un artiste célèbre du IVe  ou 

du IIP siècle av-cJ. — C., de la plus belle des pro

ductions de la toreutique qui nous restent de 

l 'antiquité. 

La tête d'Aphrodite en marbre de Paros, à la

quelle manque la partie postérieure du crâne, 

qui était rapportée, a été trouvée dans le Léoni-

daion, elle est aux deux tiers de la grandeur na

turelle. Son visage mollement incliné à gauche, 

son regard humide, ses lèvres pleines, sa cheve

lure et l 'ovale de sa figure et surtout l 'élégance 

et la délicatesse répandues sur sa physionomie 

en font un type des plus réussis de la déesse de 

la beauté. C'est assurément une réplique de la 

Vénus Cnidienne de Praxitèle, et cette copie, exé

cutée à l 'epoque Macédonienne, et sans contredit 

la meilleure que nous possédions de ce chef-

d'œuvre. 

L'Altis et les monuments en dehors 

de son enceinte. 

L'Altis, lieu que, d'après la légende, Héraklès 

avait choisi pour la célébration du culte, formait 

presque un carré parfait d'à peu près un stade 

olympique de côté. Il était clos de toutes parts, soit 

par les monuments situés à son extrémité, soit 

par un mur d'enceinte. Un de ces murs, celui du 

côté occidental, réparé à l 'époque macédonienne, 

est encore en partie debout jusqu'à une hauteur 

qui s'élève parfois à plus d'un mètre. On entrait 

du côté du Sud, par trois portes, dont l 'une, 

celle du centre, était moins grande que les portes 

latérales toute deux semblables; celle du Sud se 

nommait l 'entrée triomphale ou porte des pro

cessions ; à l 'époque romaine, une autre entrée 

triomphale fut ouverte dans le mur méridional 

de l'Altis. 

Au Nord, des monuments formaient la clôture 

de l 'Altis: c'était le Prytanéion, l 'Exédre et les 

trésors ; il eu était de même du côté de l 'Est. A 

l'extrémité Nord de ce dernier côté, était l 'entrée 

du Stade, surnommée l'entrée secrète, elle était 

couverte et voûtée. Une partie de cette entrée 

réservée pendant la célébration des Jeux aux con

currents et aux Hellanodices a été reconstruite, 

lors des dernières fouilles, avec les pierres qui 

en formaient autrefois la voûte ; car à l 'époque 

macédonienne, les Grecs connaissaient aussi ce 

genre de construction. Un portique contigu occu

pait une grande partie du côté oriental ; la lon

gueur en était d'un peu moins de 100 mètres, 

c'est-à-dire d'un stade olympique, on lui donnait 

le nom de Pœcile (varié) à cause de la variété 

des peintures dont ses murs étaient décorés, il 
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était aussi appelle Portique de l 'Écho, ou Hepta-

phone, parce que les sons y étaient sept fois ré

pétés. Les matériaux de cet édifice ayant été 

employés pour la construction de la muraille by

zantine, il n'en reste sur place, à l'exception des 

fondations, que peu de détails architectoniques. 

A l'extrémité Sud du Pœcile, était un autre por

tique de moindres proportions, qui fut sous Né

ron transformé en habitation destinée, comme le 

pensent quelques-uns, à servir de demeure aux 

Hellanodices. 

En dehors de l'enceinte orientale de l'Altis, 

après le stade auquel il était parallèle, s'étendait 

peut-être l 'hippodrome, dont les débordements 

de l 'Alphée ont emporté toute trace. Non loin de 

la porte triomphale ouverte à l 'époque romaine, 

dans le mur méridional de l'Altis, s'élevait le 

Bouleutérion où siégeait le conseil des Eléens et 

où, devant la statue de Zeus Horkios, les athlètes 

ainsi que les pères ou les frères des enfants qui 

prenaient part au concours prêtaient serment 

d'observer avec fidélité les lois qui régissaient 

les Jeux Olympiques. Plus loin était un autre 

portique dont la dénomination antique nous est 

inconnue, mais que l'on désigne aujourd'hui, par 

suite de sa position, sous le nom de Portique 

Méridional. Immédiatement à l 'Ouest du Bouleu

térion, on rencontre les ruines de deux petits 

édifices de l 'époque hellénique, nous ignorons 

quelle en était la destination; en face de l 'entrée 

triomphale ouverte dans le mur occidental de 

l'Altis, était le Léonidaion, vaste édifice quadran-

gulaire entouré d'un portique soutenu par 138 

colonnes ioniques. 

Ce monument s'appelait ainsi du nom de Léo-

nidas de Naxos qui l 'avait fait élever et qui l 'avait 

dédié ; il fut transformé à l'époque romaine et 

servi dès lors à loger les hôtes illustres. Au Nord 

de cet édifice étaient d'autres constructions : l 'a

telier de Phidias, dans lequel le célèbre statuaire 

exécuta la statue chryséléphantine de Zeus et qui 

fut transformé plus tard en église byzantine. Près 

de l 'atelier de Phidias était le théokoléon ou de

meure des prêtres, deux thermes de l 'époque ro

maine et enfin le grand Gymnase, qui contenait 

aussi une palestre et s'étendait presque jusqu'à 

la rive du Kladéos. 

Telle est l 'esquisse imparfaite que nous ont 

fournie les fouilles d'Olympie. Ce sanctuaire, dans 

lequel, pendant de longs siècles palpita le cœur 

du monde Hellénique, ne s'est point montré à 

nous dans la magnificence de son antique splen

deur; mais malgré les désastres occasionnés par 

les éléments, ces ruines nous fournissent de pré

cieux enseignements qui dédomagent amplement 

des sacrifices qu'ont exigés les fouilles. Celui 

qui visite aujourd'hui Olympie est non seulement 

saisi de cette émotion attendrissante qui s'em

pare de tout homme qui foule un sol consacré 

par les souvenirs d'un passé glorieux dont il ne 

reste aucun vestige, mais il est surtout guidé 

par les précieux débris d'un monde antique dont 

il peut se faire une fidèle répresentation : ce qui 

est le but principal et glorieux que se proposent 

surtout les études archéologiques. Enfin le visi

teur qui contemple les œuvres des artistes an

ciens respectés par le temps, entre en communi

cation directe avec ces grands maîtres, qui lui 

révèlent l 'impression qu'ils ont commandé à leurs 

œuvres de transmettre au spectateur. 

N. G. POLITIS 
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