ΦΡΟΝΤΙΣΜΑΤΑ
I.
’Αττικός ή Νάξιος; Μερικοί ιστορικοί τής αρχαίας τέχνης αποβλέπουν
δυσπίστως προς τήν ζήτησιν τοΰ τοπικού «εργαστηρίου» ήγουν τής τοπικής καλλι
τεχνικής παραδόσεως, εις τήν οποίαν ανήκει τδ άρχαΐον καλλιτέχνημα, όταν τούτο
είναι πλαστικόν εργον — διότι προκειμένου π.χ. περί αγγείων δεν αντιλέγει κανείς.
Συζήτησις περί των αντιρρήσεων των δυσπιστών δεν έχει τήν θέσιν της εδώ'
’ίσως αρκεί να σημείωσή, δτι ούτε αί δυσκολίαι τής τοιαΰτης έρεύνης (αί όποΐαι
είναι κυριώτατα δυσκολίαι διατυπώσεως διά λέξεων των γνωρισμάτων, τά όποια
επισημαίνει ό οφθαλμός καί ή σκέψις) ούτε τά ενίοτε αντιφατικά πορίσματα αυ
τής ή τά σφάλματά μας άποδεικνΰουν τό μή ορθόν τής τοιαύτης μεθόδου ή τήν
ανυπαρξίαν τοιοΰτων τοπικών «σχολών» — άφ’ δτου τουλάχιστον έδιδάχθημεν, δτι
ή ίδική μας άγνοια δεν αποτελεί επιχείρημα (ignorantia non est argumentum). Πι
στεύω άντιθέτως μαζί με πολλούς άλλους, δτι ό εντοπισμός γλυπτού τίνος εις
ώρισμένον έργαστήριον, δπως καί ή άνεΰρεσις τοΰ ατομικού του καλλιτέχνου, δχι
μόνον διαφωτίζει τήν ιδιομορφίαν τού έργου, αλλά καί αποτελεί προύπόθεσιν διά
τήν πρόληψιν παντοειδών σφαλμάτων.
Όθεν νομίζω, δτι πρέπει νά τροποποιηθή ως προς τήν πλευράν ταΰτην ή
κρίσις τών αρχαιολόγων, οί όποιοι ώμίλησαν μέχρι σήμερον περί τού ύπ’ άριθ.
3858 μαρμάρινου κούρου τού Εθνικού Μουσείου (πίν. I), εύρεθέντος παρά τό
Μοσχάτον (μεταξύ ’Αθηνών καί Ν. Φαλήρου) καί άποκειμένου άλλοτε εις τήν
συ?Αογήν τού Θησείου, δημοσιευθέντος δε τό πρώτον υπό τού Ε. Homann-Wedeking 1.
’Ήδη κατά τήν πρώτην δημοσίευσιν ό χαρακτηρισμός τού κούρου
τούτου ώς αττικού άνευ προσαγωγής επιχειρημάτων προεκάλει εις τον γράφοντα
απορίας. Διότι δεν ήτο καθόλου φανερόν ποία γραμμή διερχομένη διά τού κού
ρου τού Μοσχάτου ήδύνατο νά ένωση τούτον άφ’ ενός μεν με τούς παλαιοτέρους
δύο κούρους τού Σουνίου, άφ’ ετέρου δε με τον νεώτερόν του Μοσχοφόρον εις
μίαν οικογένειαν από άπόψεως φυσιογνωμίας, έκφράσεως καί πλαστικής διαμορφώσεως- ενώ τουναντίον είναι αύτόδηλον πώς, από τής απόψεως ταύτης, ό Μοσχο
φόρος, ή κεφαλή τού Λούβρου, ή όρθια θεά τού Βερολίνου καί ό εκ τού Κεραμεικοΰ κούρος συνδέονται με τούς δύο «Σουνιαράτους» εκείνους, με τό έκ τής
Άκροπόλεως Γοργόνειον, μέ τον κούρον τής Ν. Ύόρκης καί με τήν κεφαλήν τού
Διπύλου — καί μάλιστα συνδέονται άνενοχλήτως μόνον αν φύγη άπό τό μέσον ό
1 AM. 63/4, 1938/9, έ. πίν. 49-54. Βλ. καί G.
Kouroi, άρ. 26 ε’ικ. 98 '9 + 101.

ε. buschor,

richter,

chische Jiinglinge, σελ. 55 έ. είκ. 57 - 59.

Fruhgrie-
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Χ.Ί.

Καροΰζβυ

κοΰρος τοΰ Μοσχάτου '. Έκτοτε ό κούρος ούτος μνημονεύεται υπό τών ερευνητών
ώς αττικός, άλλοτε μέν απλώς, άλλοτε όμως μέ περιορισμούς μαρτυροΰντας, ότι
ή ιδιομορφία του έχει γίνει αισθητή 1
2.
Νομίζω ότι ό κοΰρος τοΰ Μοσχάτου, μέλος ξένον καί άμήχανον εις την ατ
τικήν αυτήν οικογένειαν, γίνεται αμέσως κατανοητός καί ελευθερώνεται από τήν
μόνωσίν του, αν προσπαθήσωμεν να άνεΰρωμεν τήν ϊδικήν του οικογένειαν. Θά
ήτο προς τοΰτο αρκετή ή θετική διατΰπωσις τοΰ όλου χαρακτήρός του' άλλα συνή
θως αί άπταί λεπτομέρειαι, επειδή είναι άμεσώτερον άντιληπταί, θεωροΰνται
(αδίκως νομίζω) περισσότερον ανεξάρτητοι από τό υποκειμενικόν κριτήριον τοΰ
έρευνητοΰ. "Ας γένη λοιπόν μέ αΰτάς ή αρχή.
Ή δ ιατύπωσις τοΰ σώματος, πρώτον, διαφέρει από εκείνην πού βλέπομεν εις
τούς κούρους τής Ν. Ύόρκης, τοΰ Σουνίου, τοΰ Κεραμεικοΰ καί τον Μοσχοφόρον, οί όποιοι μεταξύ στήθους καί μέσης δεικνύουν γραμμικώς έντονον τό κάτω
θωρακικόν περίγραμμα, όπως καί τάς ύπ’ αύτό τέσσαρας ή τρεις όριζοντίας γραμμάς (Inskriptionen), ενώ ό κοΰρος τοΰ Μοσχάτου τό μέν θωρακικόν σύνορον δια
τυπώνει ώς άβαθή κοίλανσιν, τάς δέ ύπ’ αύτό γραμμάς παραλείπει όλως διόλου3.
Εις τον κούρον τούτον, ενώ τά εξωτερικά περιγράμματα άναμφισβητήτως θέλουν
νά τον παρουσιάσουν ώς εύγραμμον, όμως κανέν έκ τών στοιχείων τοΰ εσωτερικού
του σχεδίου, είτε τής πρόσθιας είτε τών άλλων όψεων, δέν έχει έναργώς γραμμι
κόν χαρακτήρα, αλλά είναι μάλλον έγγλυφος ύπαινιγμός.
Ή κόμη, έπειτα, παρουσιάζει ασυνήθη εις τούς αττικούς κούρους γνωρίσματα.
Οί βόστρυχοι τοΰ μετώπου είναι έκτενισμένοι σπειροειδώς έκ τών κάτω προς τά
άνω, ώς εάν έξεφύοντο κάτω καί είλίσσοντο προς τά άνω εις σπείραν, αντί, όπως
είναι τό σύνηθες, νά κατέρχωνται καταλήγοντες κάτω εις σπείρας. Ό σπανιώτερος ούτος τρόπος άπαντα καί επί τής (ασφαλώς έν Νάξοι εύρεθείσης καί γνησίως
Ναξίου χαρακτήρός) κεφαλής κούρου έν Κοπεγχάγη. ’Ανάλογα είναι τά ύπό τοΰ
1 Κεφαλή

Διπΰλου:

richter,

άρ. 6

είκ. 46-49.

BUSCHOR είκ. 11 - 14.—Κοΰρος Ν. 'Υόρκης :

richter,

άρ. 1 είκ. 19-26. boschor, είκ. 15 - 21.—Γοργόνειον
Άκροπόλεως: payne-voung, Archaic Marble Sculpt.
Acrop., π. 1. h. schrader (-e.langlotz-m. schuchhardt), Die arch. Marmorbildw. der Akrop., π. 184.
— Κοΰροι Σουνίου: RICHTER, άρ. 2-3 είκ. 27-35.
BUSCHOR, είκ. 23-28 καί 54-55.—Κοΰρος Κεραμεικοΰ:
richter, άρ. 8 είκ. 50-52. BUSCHOR, είκ. 56.—Θεά Βε
ρολίνου : blumel, Katalog A 1. buschor, Plastik d.
Griechen, σ. 36 - 37. richter, Archaic Greek Art,
σ. 63 είκ. 90-91.—Κεφαλή Λούβρου : richter, Kouroi,
άρ. 54 είκ. 179 - 184. buschor, Junglinge, είκ. 60.
wedeking, Anfange d. Grossplastik, είκ. 40.—Μο
σχοφόρος: payne - YOUNG, π. 2-4. SCHRADER (κλπ.),
π. 153-154. richter, Arch. Gr. Art, σ. 64 είκ. 92 - 93.
2 Οΰτω ή G. richter, Archaic Greek Art (1949)
σ.9, παρατηρεί «two other Kouroi from Attica [=0
τοΰ Κεραμεικοΰ καί ό τοΰ Μοσχάτου]... are different
in quality and style ; we cannot, therefore, say
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that the style of the Sounion, New York, Dipylon
and Kalliga statues is necessarily characteristic
of the whole of Attica» (άστοχεΐ δμως τοΰ όρ·8·οΰ ή
άντιπαράθεσις τών κουρών τοΰ Κεραμεικοΰ καί τοΰ
Μοσχάτου, ώς ένότητος, προς τά λοιπά άττικά). Ό
ε. buschor, Friihgriech. Jiingl. (1950) σ. 55 εισάγει
τόν λόγον περί τοΰ κοΰρου τοΰ Μοσχάτου διά τών λέ
ξεων «andere Wege [= παρά ό άκεφαλος κοΰρος τοΰ
Σουνίου καί ό τοΰ Κεραμεικοΰ] geht der in Moschato
gefundene Jiingling. . .». Ό e. wedeking, Die
Anfange der griech. Grossplastik (1950) a. 86-89
είκ. 46 - 7, συγκρίνει τώρα τόν κοΰρον τοΰ Μοσχάτου
μέ τήν έκ Νάξου καί Ναξίαν κεφαλήν τής Κοπεγχά
γης, ίνα υποστήριξή τόν άττικόν χαρακτήρα τοΰ πρώ
του. Τέλος ό G. lippold, Die griech. Plastik (1950,
Handb. d. Arch.) a. 43 σημ. 9, μνημονεύει τοΰτον εις
τό περί Νάξου κεφάλαιον, ώς «attisch. ?». Πρβλ. καί
Άρχ. Έφημ. 1939-41 (1948) σ. 24 (Ν. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ).
3 Βλ. καί richter, Kouroi, σελ. 103 (άρ. 26).
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J. Fink μνημονευόμενα δύο παραδείγματα τοιαύτης κομμώσεως, τοΰ κούρου τής

Μήλου και των γλυπτών τοΰ αετώματος τής Κερκύρας 1. Ό ασυνήθης τρόπος τοΰ
κούρου τοΰ Μοσχάτου καί τής κεφαλής τής Κοπεγχάγης είναι ήδη ούχί ασήμαν
τος ένδειξις χωρίζουσα καί τον πρώτον από τό αττικόν έργαστήριον, άγει δε όχι,
βέβαια, προς τό Κορινθιακόν τοΰ αετώματος τής Κερκύρας, άλλα προς τα άνατολικώτερα. Σπανίζουν αληθώς, έφ’ όσον γνωρίζομεν εως σήμερον, καί εις τα τε?„ευταϊα ταΰτα οί εκ τών κάτω προς τα άνω σπειροειδώς έλισσόμενοι βόστρυχοι.
’Ίσως όμως δεν είναι άσχετος πρύς τον τρόπον τούτον ή .συνήθεια τών ανατολι
κών εργαστηρίων νά παρουσιάζουν καί άνευ σπειροειδοΰς καταλήξεως τούς βοστρύ
χους τοΰ μετώπου έκτενισμένους προς τα άνω, όπως εις τό σχεδόν σύγχρονον
προς τον κούρον τοΰ Μοσχάτου χάλκινον άγαλμάτιον τής Σάμου 2. Ή κόμμωσις
αυτή τών βοστρύχων τοΰ μετώπου προς τα άνω — είτε με σπειροειδή κατάληξιν
(τό αρχαϊκόν όνομα τής οποίας ίσως είναι «κεράς», βλ. κατωτέρω) είτε άνευ αυ
τής— φαίνεται, ότι ήρεσκεν εις τούς ’Ίωνας, αφού με κάπως διάφορον μορφήν
ζή μέχρι τών μέσων τουλάχιστον τοΰ 6ου αίώνος3.
Άλλα καί τής ταινίας τής περιβαλλούσης την κόμην ό εις τό οπίσθιον μέ
ρος τοΰ κρανίου κόμβος, τό «ηράκλειον άμμα», δεικνύει διαφοράν από τάς προτι
μήσεις τών αττικών καλλιτεχνών. Εις την κεφαλήν τοΰ Διπύλου, τοΰ κούρου τής
Ν. Ύόρκης, τοΰ κούρου τοΰ Σουνίου παρακολουθοΰμεν επί μίαν περίπου εικοσαε
τίαν την επιθυμίαν τών αττικών, νά προσλάβη καί τό στοιχεΐον τούτο μορφήν
εύρεΐαν αλλά τεταμένην καί σφιγκτήν, σχεδόν ορθογώνιον, μόνον δε κατά τά
άκρα εύκαμπτον. Έπί τοΰ κούρου τοΰ Κεραμεικοΰ τό μέρος τούτο είναι έφθαρμένον, έπί δε τής νεωτέρας κεφαλής τοΰ Λούβρου ή ακαμψία έχει μέν μετριασθή,
αλλά συγκρατεΐ πάντοτε ώς εσωτερικός σκελετός την μορφήν τοΰ «άμματος».
’Έναντι όμως τοΰ «άμματος» τών αττικών τούτων κούρων τό τοΰ κούρου τοΰ
Μοσχάτου φαίνεται σχεδόν χαλαρώς δεδεμένον, τεΐνον προς την περισσότερον
άνετον καμπύ?ιην, όμοιον κατά τούτο προς τό τοΰ κριοφόρου τής Θάσου, τοΰ
πρωίμου εν Θήρα κούρου, τής εκ Νάξου κεφαλής τής Κοπεγχάγης, ακόμη δε καί
τής «σαμίας» Κόρης τής Άκροπόλεως άρ. 677. Χαρακτηριστικόν άφ’ετέρου είναι
πόσον ά?*,ύγιστον διεμόρφωσε ό τεχνίτης τοΰ εξ Όρχομενοΰ κούρου τοΰ Εθνικού
Μουσείου άρ. 9 τό, κατά βάσιν, όμοιον προς τοΰ κούρου τοΰ Μοσχάτου σχήμα (καί
γενικώτερον οί Βοιωτοί γλύπται δέχονται, ώς γνωστόν, έκτοτε έπίδρασιν εκ Νάξου)4.
1 ,Τ. fink, Die Haartrachten der Griechen in der
1. Halfte des 1. Jahrt. v. Chr. (1938) σ. δ8. Πρβλ.
τήν έκ Daganello κεφαλήν τών Συρακουσών: G. RIchter. Arch. Greek Art, σ. 56 είκ. 79-80. G. be
mire - F. villard, Sicile Grecque, πίν. 31-32.
2 e. buschor, Altsam. Standbild., είκ. 5, 7, 8.
c. richter, Kouroi, άρ. 17 είκ. 83-85. e. buschor,
Fruhgriech. Jiingl., είκ. 84-85. Ή αυτή κόμμωσις
νοείται πιθανώς καί εις τό έτερον έκ Σάμου χάλκινον
άγαλμάτιον buschor, αΰτ. είκ. 6, 9, 10. richter, άρ.
18 είκ. 86-88.
3 Βλ. J. fink, ε. ά. σ. 66 έ. richter, Kouroi, σ. 152

σημ. 17. BUSCHOR, Jiingl., σ. 82 έ. Παραδείγματα τής
νεωτέρας μορφής: Κεφαλή Σάμου BUSCHOR, Altsam.
Standb., είκ. 42-44. richter, Kouroi, άρ. 106 είκ.
272.—Κεφαλή Ρόδου Clara Rhodos VI, 78 έ. είκ. 50.
richter, άρ. 109 είκ. 308. — Κεφαλή Κωνσταντινου
πόλεως (έκ Ρόδου ή Ραιδεστοϋ;). richter, άρ. 111
είκ. 301-2. buschor, Jiingl., είκ. 90-1.—Κεφαλή Λον
δίνου έκ ^Δίδυμων richter, άρ. 112 είκ. 303-4. Κλπ.
Πρβλ. Άρχ. Έφημ. 1939 - 41 (1948) σ. 18 σημ. 8.
4
Κριοφόρος Θάσου RICHTER, άρ. 12 είπ. 71-73,
78. BUSCHOR, είκ. 32-34. — Πρώιμος κούρος Θήρας
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X. ’I. Καροώζβυ

Καί τής λοιπής κεφαλής ή είκών δεν συγγενεύει με τά' αττικά έργα. Ό φέρων αυτήν λαιμός, υψηλός καί σύμφωνος προς την ραδινότητα τοΰ κορμού και
τής κεφαλής, γίνεται υπό τό πρόσωπον σημαντικώς στενότερος παρά ή αίσθητώς
πλατυτέρα γνάθος. Άντιθέτως, εις τάς γνήσιας άττικάς κεφαλάς (Διπύλου, Μοσχοφόρου, Κούρου Ν. Ύόρκης, Σουνίου, θεάς Βερολίνου, κεφαλής Λούβρου), ή γνά
θος δεν φαίνεται πλατυτέρα τοΰ λαιμού, τού οποίου τό περίγραμμα εισρέει κατά
τινα τρόπον εις τό τού προσώπου κα'ι «συντήκεται» μετ’ αυτού. Τά ώτα είναι
μεν όμοια κατά τό γενικόν σχήμα μέ τά τού συγχρόνου του κούρου τού Κεραμεικού, τά διακρίνει όμως άπ αυτά (όπως καί άπό τά άλλα αττικά) πολύ μικροτέρα «ακρίβεια» (diligentia) των γραμμών τού σχεδίου, τό όποιον φαίνεται πάλιν
άποβλέπον εις την έκ τού συνόλου έντύπωσιν. Εις τό στόμα τέλος ό γλύπτης έγγλύφει μαλακά τά χείλη καί συμμειγνύει αυτά κατά τάς γωνίας οΰτω, ώστε άποδεικνύεται καταφανώς θελγόμενος έκ τών σκιερών τόνων, οί όποιοι τά περιβάλ
λουν τοιοότου είδους φροντίς λείπει άπό τά πυκνότερα την σύστασιν καί στερεώτερα τό σχέδιον χείλη τών μνημονευθεισών αττικών κεφαλών, αλλά είναι άπαραγνοόριστος εΐς την Ναξίαν κεφαλήν τής Κοπεγχάγης.
Αί ανωτέρω έξετασθεΐσαι λεπτομέρειαι: ή αδιαφορία προς τήν γραμμικήν
ένάργειαν καί ακρίβειαν τού σχεδίου, οί έκ τού μετώπου προς τά άνω έλισσόμενοι βόστρυχοι, ή χαλαρά πλοκή τού «ηρακλείου άμματος», ή σχετικώς λίαν πλα
τεία γνάθος, τό σκιερόν μαλακόν στόμα — καί μόναι αί λεπτομέρειαι αύται έχουν
ως συνέπειαν, ότι μεταξύ τών γνησίων αττικών έργων ό κούρος τού Μοσχάτου
ξενίζει. “Οτι όμως τό ξενικόν τούτο δεν είναι απλώς άθροισμα τών μνημονευθει
σών λεπτομερειών, άλλά προϋπάρχει τούτων καί τάς δημιουργεί, άποδεικνύεται έκ
τού εσωτερικού χαρακτήρος τού έργου, τού οποίου έκφρασιν αποτελεί ή όλη στά
σις αυτού καί ή πνευματική ιδιομορφία τού προσώπου. Τό ενεργητικόν πνεύμα
τών αττικών μορφών τών χρόνων τούτων, τό «έμπεδον έκ νεάτου πυθμένος ές
κορυφήν», τάς άττικάς «οφθαλμών βολάς», ματαίως θά άναξητήσωμεν εις τήν πα
θητικήν στάσιν τοΰ κούρου τού Μοσχάτου καί εις τον άπλανή λογισμόν τον διά τών
μικρών οφθαλμών του διαφαινόμενον1. Ό κούρος τοΰ Μοσχάτου έχει άλλοΐα θε
τικά χαρίσματα, άνάλογα προς τά τής Ναξίας κεφαλής τής Κοπεγχάγης, τής Ναξίας μάλλον ή Σαμίας Κόρης τής Άκροπόλεως άρ. 677, τής Σφιγγός τών Ναξίων έν Δελφοΐς, έτι δέ τού ύπ’ άρ. 10 έκ Πτφου κούρου τού Έθν. Μουσείου2.
Ένώ οΰτω ή προσπάθεια συγκρίσεως τού κούρου τού Μοσχάτου μέ άττικά
RICHTER, άρ. 16 σελ. 88. Άρχ. Έφημ. 1939 - 41 (1948)

σ. 5 έ. BUSCHOR, είκ. 66 - 67.— Κεφαλή Κοπεγχάγης
From the Collections of the Ny Carlsberg Glyptotek II, 1938, 6B έ. είκ. 1-4. buschor, είκ. 68-70.
wedeking, Anfange, είκ. 47.— Κοϋρος EM άρ. 9 έξ
Όρχομενοϋ richter άρ. 27 είκ. 100, 102 - 104.
1 Άποβλέπων τις εις τον μικρόν, καλώς σωζόμενον
δεξιόν οφθαλμόν του καί συγκρίνων τοϋτον μέ τούς
οφθαλμούς τών άττικών δέν εννοεί, διατί ό wede
king, Anfange, σ. 89, τον χαρακτηρίζει μέ τάς λέξεις
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«das weitgeoffnete strahlende Auge, das mit Anspruch blickt». Ό αριστερός οφθαλμός του άποθραυσθείς έμεγεθΰνθη. Ή δέ κεφαλή τής Κοπεγχάγης,
τής οποίας τόν (οΰδαμώς μικρότερον) οφθαλμόν ό
wedeking ευρίσκει «viel kleiner, mit prufendem,
vielleicht sogar misstrauischem, jedenfalls geschlossenerem Blick», είναι κατά 1δ-20 έτη νεωτέρα.
2 Κοϋρος Έθν. Μουσ. 10 έκ Πτφου richter, άρ.
79 είκ. 241 - 46. buschor, είκ. 74 - 5.

Φ ρον ·τίσματα

2.3

έργα και άνευρέσεως τής κοινής αυτών φυτρας αποτυγχάνει, είναι άντιστροφως
εκπληκτικόν πόσον παν έκάστοτε άναφαινόμενον γνησίως αττικόν έργον έγγράφεται εύκολα καί ούτως είπεΐν «από τοϋ αυτομάτου» εις τον κύκλον των φυσικών
συγγενών του. Διδακτικαί είναι αί κατά την τελευταίαν τριακονταετίαν άναφανεΐσαι άττικαί Σφίγγες, άναγνωρισθεΐσαι αμέσως υπό τών μελετητών1. Επίσης
διδακτική ως προς τούτο είναι και ή πολύ νεωτέρα κεφαλή τού πίν. II καί είκ. 1,
τό πρώτον δημοσιευόμενη σήμερον. Εύρεθεΐσα προ πολλών δεκαετηρίδων όχι μακράν
από τον ναόν τοϋ Σουνίου (πλησίον τοϋ
βορείως αυτού κολπίσκου) αποτελεί οι
κογενειακόν κειμήλιον τής κ. Λίας Μαρ.
Καλλιγά, τήν οποίαν ευχαριστώ θερμό
τατα διά τήν πρόθυμον άδειαν τής δημοσιεύσεως. Είναι εκ νησιωτικού μαρ
μάρου, κατά τι μικρότερα τοϋ φυσικού
(ΰψ. από τοϋ πηγουνιού μέχρι τού μυ
χού τής κόμης υπέρ τό μέτωπον 0.175 μ.,
μέχρι τής κορυφής τού κρανίου 0.23,
πλάτος κατά τάς έξωτερικάς γωνίας
τών οφθαλμών 0.115, μέγιστον βάθος
κατά τήν ταινίαν 0.17). Τό πρόσθιον
μέρος αυτής έχει αποκοπή καθέτως από
τού λοιπού, μολονότι δε ή τομή χαίνει
έξωτερικώς, αί έπιφάνειαι τής θραύ
σεως έσωτερικώς προσαρμόζονται ακρι
βώς. ’Όπισθεν καί κατωτέρω τής ται
νίας ή στρογγυλότης τής κόμης μετα
πίπτει άποτόμως εις επίπεδον επιφά
νειαν (έν μέρει άδρότερον καί έν μέρει
όμαλώτερον είργασμένην), εξ ού συμπεραίνεται μεν ότι η πλευρά αυτή δεν
ΕΙκ. 1ιΌηιβ#£α ΰψίς τής κεφαλής Καλλιγά.
ήτο ορατή (ϊσως εύρίσκετο προ τού τυμ
πάνου αετώματος;), δεν είναι όμως αμέσως φανερόν διά ποιον πρακτικόν λόγον
ήτο τούτο άναγκαΐον. Έν γένει τάς άδρότερον είργασμένας επιφάνειας τής κόμης
1

Π. χ. : ή πρωιμωτάτη μαρμάρινη τής Ν. Ύόρκης
Arch. Attic Gravestones, είκ. 30 - 32.
Τής αυτής, Arch. Gr. Art, είκ. 15. Τής αυτής, Catal.
of Gr. Sculpt. Metrop. Mus. (19δ·1) άρ. 10 π. XII.
κ. FRil.s johansen, The att. Grave-Rel. (1951)95 1.
είκ. 46.—Ή χοιρινή τής Κοπεγχάγης: ΕΑ 3762. Graeske
Originalskulpturer, π. I. ν. η. poulsen, From the
Collections II (1938) σ. 82 είκ. 17 -19. Ο. richter,
Arch. Att. Gravest., είκ. 35. f. poulsen, Catal. of
anc. sculpt. (1951) a. 21 άρ. 4.—Ή μαρμάρινη τον ΚεG.

richtbr,

ραμεικον ΑΑ. 1943, 391 έ. είκ. 31 έ. RICHTER, Arch.
Gr. Art, σ. 67 είκ. 101. 103. ε. wedeking, Anfatige,
σ. 85 είκ. 42. κ. friis johansen, ε. ά. σ. 94 σημ. 1
(ενθυμίζει άφ’ενός τήν πηλίνην Κορινθιακήν τής Καλυδώνος G. RICHTER, αΰτ. είκ. 25 καί άφ’ ετέρου τήν
υδροφόρον τοϋ άετοίματος τοϋ Τρωίλου τής Άκροπόλεως iiichter, αύτ. είκ. 101, ήτοι φαίνεται άνήκουσα εις
τους περί τό 570 π.Χ. χρόνους).—Ή πριόην έν Βιένντ)
καί σήμερον έν Κοπεγχάγη μαρμάρινη·. G. RICHTER,
Arch. Att. Gravest., είκ. 51. ν. η. poulsen έν Med-
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κα'ι τοϋ πώγωνος θά έκάλυπτε χρώμα. Ό πώγων χαρακτηρίζει πιθανώς θεόν
τινα, άφοΰ είναι όχι πολύ συνήθεις καί έχουν ειδικήν αιτίαν οί πωγωνοφόροι
ανδριάντες θνητών (Μοσχοφόρος, ίππεύς Άκροπόλεως-Rampin, κεφαλή Sab our off
Βερολίνου κ.τ.τ,). Φαίνεται άνήκουσα εις τούς περί τό 560 π. X. χρόνους. Μεταξύ
τών αττικών έργων ή κεφαλή Καλλιγά ανευρίσκει χωρίς κόπον τούς «φράτερας»
αυτής: ή φυσιογνωμία καί ό πνευματικός χαρακτήρ τήν κατατάσσουν, μεταξύ
μέν τών χρονικώς εγγυτέρων έργων, εις τον κύκλον τού εργαστηρίου τού ίππέως
Άκροπόλεως - Rampin (βλέπε, πλήν αυτού τούτου τοϋ ίππέως, τήν κεφαλήν Άκροπ.
654, καί περαιτέρω τήν κεφαλήν Άκροπ. 617 καί τό άνάγλυφον τού Έρμου Άκροπ.
622)‘, έχει όμως προφανώς καί άπωτέρους χρονικώς συγγενείς: τον κατά 15 πε
ρίπου έτη πρεσβύτερον Μοσχοφόρον, τήν σχεδόν σύγχρονον τούτου ή ελαφρώς παλαιοτέραν κεφαλήν κούρου τού Λούβρου καί τήν σχεδόν σύγχρονον τούτου Σφίγγα
τού Κεραμεικού 2' μεταξύ δε τών επιγόνων τον κατά 30 περίπου έτη νεώτερον
Κούρον τής Άναβύσσου 3. Είναι δέ ταϋτα φανερά, μολονότι ή φθορά τής έπιδερμίδος τού μαρμάρου δυσκολεύει τήν άναγνώρισιν τού άτομικού τεχνίτου τής κεφα
λής Καλλιγά' πάντως ή πλαστική διατύπωσις αυτής, συνδυάζουσα στερεότητα καί
λεπτότητα, καί ή λάμψις τής έκφράσεως φαίνονται νά συνδέουν τήν έξαιρέτως
πνευματώδη καί διαυγή αυτήν μορφήν μέ τό έξοχον έργαστήριον τοϋ ίππέως
Άκροπόλεως - Rampin.
Ό κούρος τού Μοσχάτου, άντιθέτως, εις ούδέν άττικόν «γένος» ευρίσκει θέσιν. Ή όλη στάσις όμως καί έκφρασις αυτού καί αί άνωτέρω σημειωθεΐσαι λεπτομέρειαι επιτρέπουν νά άναγνωρίσωμεν εις αυτόν ένα άκόμη νησιώτην καί είδικώτερον Νάξιον, νομίζω δέ ότι ό άναγνωρισμός ούτος άποτελεϊ μάλλον κέρδος
(διά τό Νάξιον έργαστήριον) παρά άπώλειαν (διά τό Άττικόν). Τό Νάξιον έργα
στήριον συνδέεται στενώς μέ τό Σάμιον, τοϋ οποίου θαυμάζει προφανώς τάς άβράς
καί γλυκυθύμους μορφάς καί τήν τεχνικήν τόλμην, τόσον ώστε συχνά έθεωρήθησαν ώς Σάμια έργα αί κόραι τής Άκροπόλεως 677 καί 619, αί όποΐαι όμως δέν
θά ήσαν οί μόνοι μάρτυρες τής «σοφίας» τών Ναξίων λιθουργών έπί τής Άκρο
πόλεως 4. Αί νάξιαι αύταί κόραι τής Άκροπόλεως — αί «άνωφερεϊς» καί μάλλον
delelser fra Ny Carlsberg Glyptotelr, 12, 1955,
σ. 1 έ. είκ. 1-4.
1 'Ιππεύς Άκροπόλεως Rampin ραυνε, π. 11 a- c.
Schrader (- langlotz κλπ.) π. 134-137. Κεφ. Άκροπ.
654: ραυνε, π. 11. SCHRADER, π. 94.— Κεφ. Άκροπ.
617 : ραυνε, π. 9, 3. 10. Schrader, π. Οδ.Άνάγλ. Έρ
μου Άκροπ. 622 : ραυνε, π. 8, 2. 9, 4. Schrader,
π. 177.
2 Μοσχοφόρος: ά. σ. 20 σημ. 1. κεφ. Λούβρου : ά.
σ. 20 σημ. 1. Σφίγξ Κεραμεικού: α. σ. 23 σημ. 1.
3 Κούρος Άναβύσσου (άνιδρύθη τώρα είς τό Έ-Ο-ν.
Μουσεϊον έπί τού πιθανώτατα είς αυτόν άνήκοντος
ενεπίγραφου βάθρου τού Κροίσου Hesperia Suppl.
VIII σ. 361 έ. π. 48, ν βλ. BCH. 79, 1955, 208 έ.
lullies - hirmer, Griech. Plastik, είκ. 53-57): ri-
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chter, Kouroi, άρ. 114 είκ. 317 - 21. buschor, Jiingl.,.
είκ. 124 - 126. wedeking, Anfatige, είκ. 43.
4 Κόρη Άκροπ. 677 : buschor, Altsam. Standb.,
είκ. 76. 80 - 83. ραυνε, π. 18 - 20. schrader, π. 34
Κόρη Άκροπ. 619: BUSCHOR, αύτ. είκ. 78-79. ραυνε,.
π. 20. Schrader, π. 33. Πρβλ. τά «περιρραντήρια»,
άρ. 592 έ. ραυνε, π. 21. SCHRADER, άρ. 448-449 είκ.
375-382. a. raubitschek, Dedic. from the Acrop.,.
άρ. 374-376 (σελ. 65. 372 έ. 434)· τά «ακρωτήρια»
ραυνε, π. 17, 4 - ο, ανάλογα μέ τούς ακροκεράμους
τού οίκου τών Ναξίων έν Δήλω BCH 45, 1921, 233
είκ. 4 (ραυνε, σ. 12 - 13 καί 68). Περί τών μαρμά
ρινων λύχνων τής Άκροπόλεως βλ. J. n. beazley, JHS60, 1940, 38 έ.

Πιναξ I.

Ό κούρος τού Μοσχάτου (Έθν. Μουσ. 3358).
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Ή κεφαλή Καλλιγά
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άχυμοι, άντιτάσσουσαι την «συστολήν» και το γωνιώδες εις την Σαμίαν διαστο
λήν κα'ι σφαιρικότητα, γνήσιαι απόγονοι τής Άρτέμιδος τής Νικάνδρης — έχουν
προς τάς σαμίας κόρας τοΰ κύκλου τής Ήρας τοΰ Χηραμΰου τον αυτόν ?ιόγον, τον
όποιον έχει και ό νέος τοΰ Μοσχάτου προς τον μικρόν σύγχρονόν του χάλκινον
κούρον τού Ηραίου τής Σάμου 1. Άφ’ ετέρου τα Νάζια έργα, μετριάζοντα τήν
δαψιλή αβρότητα των Σαμίων μορφών καί τήν εκθαμβωτικήν αγλαΐαν τής τεχνι
κής των, φέρουν πλησιέστερον προς τό ’Αττικόν έργαστήριον, τόσον ώστε π. χ. ή
ασφαλώς εν Νάζω εύρεθεΐσα κα'ι γνησίως Ναζία τον χαρακτήρα κεφα?ιή κούρου
έν Κοπεγχάγη έθεωρήθη εις τήν πρώτην δημοσίευσιν ως αττική, μολονότι τόσον
διαφορετική από τήν περίπου σύγχρονον κεφαλήν τοΰ Λούβρου ή από τήν τοΰ
Μοσχοφόρου 2. Τούτο όμως δεν σημαίνει, ότι ή άπόστασις τοΰ ’Αττικού εργαστηρίου
από τό Νάζιον είναι μικρά, έστω και όταν είναι δυσδιάγνωστος ή δυσέκφραστος. Διότι οί ’Αττικοί καλλιτέχναι, έπιχειρήσαντες τούλάχιστον άπό τών χρόνων
τοΰ Δράκοντος (εφόσον βλέπομεν ημείς σήμερον) να λαξεύσουν εις τον λίθον με
γάλους ανδριάντας, δεν έτήρησαν προ τών νησιωτών ομοτέχνων τήν στάσιν ευ
τάκτου καί μιμητικού μαθητοΰ, άμηχανοΰντος καί ολιγόπιστου εις τάς ίδικάς του
δυνάμεις.
Έν γένει, νομίζω, ότι ύπερτιμάται προσφάτως εκ νέου ή σημασία τοΰ Ναξίου εργαστηρίου κατά τούς Δαιδαλικούς χρόνους, καί είδικώτερον ώς προς τήν γε
νεάν πλαστικής ούχί έξωτερικώς μόνον, άλλα καί κατ’ ουσίαν καί καθ’ ολοκλη
ρίαν μνημειώδους 3. Άπό τής πλευράς ταύτης τό Νάζιον έργαστήριον, τοΰ οποίου
τα έργα διακρίνονται δι’ «εύγραμμίαν μή ύποκειμένην είς έζέλιζιν» (Buschor,
Fruhgriech. Jtingl., σ. 61, πρβλ. καί σ. 67), δυσκόλως δύναται να έζομοιωθή μέ
άλλα κέντρα «δαιδαλικής» τέχνης είτε υπό τήν δωρικήν εϊτε υπό τήν αττικήν
είτε υπό τήν ιωνικήν αυτής μορφήν (Δαίδαλος Κρής καί μαθηταί αυτού, Δαίδα
λος ’Αθηναίος, «Σμΐλις» καί «Σκέλμις» έν Σάμφ καί Ρόδω κ. τ. τ.)4. Είναι πλέον
ή αμφίβολον, ότι παρουσιάσθησαν ποτέ έν Νάζφ, ιδίως, αί απαραίτητοι πνέομα
ι "Ηρα Χηραμύου : BUSCHOR, Altsam. Statidb., είκ.
86-89. 107. Ό αυτός είς Festschrift Β. Schweitzer
(1955), 96 έ. Χάλκινος κοϋρος Ηραίου Σάμου : ά.
σ. 21 σημ. 2.
2 Ή κεφαλή τής Κοπεγχάγης έδημοσιεύθη τό πρώ
τον έν From the Collections κλπ., βλ. ά. σ. 21 σημ. 4.
’Ανεγνωρίσθη ώς Ναξιακή υπό πολλών μελετητών
ανεξαρτήτως άλλήλων: βλ. κ. schefold, Orient Hellas - Rom (1949) σ. 105. buschor, Jiingl., σ. 61 έ.
Ναξιακόν’Αρχεϊον 1, 1947, 1 έ. Άρχ.Έφημ. 1939-41
(1948) σελ. 23 σημ. 7.
3 Βλ. τό, άλλως πράγματι άνανεώσαν τό θέμα, βιβλίον τοΰ Ε. ηομανν - WEDEKING, Die Anfiinge der
griechischen Grossplastik (1950. Πρβλ. Gnomon 24,
1952, 457 έ. [w. kraiker], Mus. Helv. 8, 1951,305 ε.
[k. schefold]. AJA. 56, 1952, 221 έ. [t. j. dunbabin]). Πρβλ. κα'ι Άρχ. Έφημ. έ. ά. σ. 21 - 23.
4 Βλ. προσωρινήν διατΰπωσιν τοιοΰτων σκέψεων
εις τό βιβλίον «Ρόδος» (σειρά «Βιβλία Τέχνης» 1949)

σ. 44 έ. [αργά έ'λαβον γνώσιν τής μελέτης τοΰ D. OHLY
είς τά AM. 68, 1953, 25 έ. ιδία 39 έ]. Είς τά λί
θινα Κρητικά μνημεία προσθετέα τά πρόσφατα ευ
ρήματα τής ’Ιταλικής Σχολής έκ Γόρτυνος D. levi,
Annuario 33.4, 1955/6. Βλ. ήδη κ. schefold, Οrient-Hellas-Rom, π. 2, ι σελ. 78. ’Αξιοσημείωτος
δέ μένει πάντοτε ή μικρά, άλλ’ απολύτως μνημειώδης
ύστεροδαιδαλική κεφαλή τής Άξοΰ ή δημοσιευθεΐσα
είς τό BCH 76, 1952, 1 έ. π. 1 έ., άνήκουσα είς τούς
περί τό 600 π.Χ. χρόνους. Ή αυτόθι προτεινομένη χρο
νολογία (προς τά μέσα τοΰ 6ου αί.) δέν είναι δυνατή.
’Εν γένει τό έκ τής έλλείψεως εΰμεγέθων λίθινων έρ
γων επιχείρημα, αυτό καϋ·’ εαυτό, άφ’ ενός μέν απο
μονώνει καί υπερτιμά τό εξωτερικόν μέγεθος ιός γνώ
ρισμα καί στοιχεΐον τοΰ μνημειώδους, άφ’ ετέρου δέ
ισοδύναμε! έν τοΐς πράγμασι συχνότατα πρός argumentum e silentio, τό όποιον είναι πάντοτε αμφιβό
λου χρησιμότητος καί δχι σπανίως άνετράπη διά νεωτέρων ευρημάτων.

4

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 21:36:18 EET - 44.207.124.84

26

X.

Ί. Καρούζβυ

τικαί προϋποθέσεις διά την έπίγνωσιν τοΰ προβλήματος τής μνημειώδους τέχνης
καί την εναργή, έσωτερικώς συνεπή καί χρονικώς διαρκή διατύπωσιν καί λύσιν αύτοϋ. Αί ήδη άπό των προϊστορικών χρόνων ύπάρχουσαι ύλικαί προϋποθέσεις —
οίκειότης προς τό μάρμαρον καί την τεχνικήν του — ηύνόησαν βεβαίως κατά τον
7ον αιώνα έν Νάξω «όαιδαλικήν» δραστηριότητα, αλλά τοΰτο είναι διάφορον πράγμα
καί δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην εστίαν γενεσιουργόν δαιδαλικοΰ πνεύματος. Οί
δε ’Αττικοί λιθουργοί, τών οποίων τά έργα μαρτυρούν δτι ταχύτατα ήσθάνθησαν
εαυτούς ούχί ως απλούς ομοτέχνους, άλλ’ ώς άντιτέχνους τών νησιωτών, άποδεικνύουν επίσης, δτι ή οίκειότης προς τό μάρμαρον καί την τεχνικήν του είναι μέν
χρήσιμος διά νά γίνη τις πρώτος εΰρετής τού μαρμάρινου κεράμου (δπως εγινεν
ό Νάξιος Βύζης), δεν είναι δμως παντού άναγκαϊον νά προηγηθή χρονολογικώς
τού μνημειώδους φρονήματος.
"Ολοι σχεδόν οί έρευνηταί έ'χουν αίσθανθή, δτι δεν πρέπει νά άναζητήσωμεν εις τά Νάξια έργα γνωρίσματα χαρακτήρος ενεργού ή δραματικού, άλλα μάλ
λον γνωρίσματα φύσεως λυρικωτέρας καί παθητικής, ιδιοσυστασίαν μάλλον «φυ
τικήν». Ό Buschor, μολονότι δεν χωρίζει ριζικώς τον νέον τού Μοσχάτου άπό
τούς άττικούς, λέγει δτι συγκρινόμενος μέ δωρικούς φαίνεται ωσάν νά «κατείχετο
άπό ύπνωδίαν» (Bliitenschlaf: Friihgr. Jungl., σ. 55). Αλλά καί άπό την άττικήν
είναι διάφορος ή ίδική του «χάρις». Ό νέος τού Μοσχάτου μέ την άόριστον με
τέωρον στάσιν του καί την άλαμπή άφηρημένην έκφρασίν του δεν μετέχει τού
’Αττικού πνεύματος’ είναι δχι συνδημιουργός του, άλλά γείτων θεατής του- θεάται δε μέ τον τρόπον πού έπεθύμησε διά τον εαυτόν του ό ποιητής: «.... στ’
δνειρο τού πελάου καί τ’ ουρανού, ... — με τόσο νον — όσος φτάνει σά δέντρο για
νά στέκω .. . ».
II. Κεράς. ’Ίσως γνωρίζομεν τό άρχαϊκόν δνομα τής κομμώσεως τών βοστρύχων τού μετώπου μέ σπειροειδή (έλικοειδή) κατάληξιν είτε προς τά άνω είτε προς
τά κάτω. Τό χωρίον τής Ίλιάδος Λ 385 (ό Διομήδης προς τον Πάριν) «τοξότα,
λωβητήρ, κέραι άγλαέ, παρθενοπϊπα» ήρμηνεύετο διαφόρως υπό τών άρχαίων σχο
λιαστών : «ή διπλή δτι κέραι ου τή τριχί ψιλώς, άλλ’ εμπλοκής τι γένος εις κέρατος τρόπον άνεπλέκοντο οί άρχαΐοι.... ένιοι δέ τώ τόξω άγαλλόμενε/ προείρηκε
δέ τοξότα λωβητήρ» (Αριςτονικος, έκδ. Friedlander, σ. 195). Ό Αριστοτέλης ήρμήνευε, κατά τον Ευστάθιον, «κέρα άγλαόν εϊπεν άντί τού αίδοίορ σεμνυνόμενον». ’Άλλος σχολιαστής όμως επικαλείται υπέρ τής ερμηνείας τού «κέρατος» ώς
κομμώσεως καί στίχον τού Αρχίλοχου «οί δέ νεώτεροι κέρας την συμπλοκήν τών
τριχών όμοίαν κέρατι' τον κεροπλάστην άειδε Γλαύκον, Αρχίλοχος» (Σχολ Ιλ.
Townleyana εις Ω 81). Την αύτήν ερμηνείαν γνωρίζει καί ό Πλούταρχος (πά
τερα τών ζφων φρονιμώτερα κλπ. 976f) «κέρας γάρ την τρίχα λέγεσθαι καί τό
κείρασθαι διά τούτο καί την κουράν καί τον παρ’ Αρχιλοχω κεροπλάστην φιλόκοσμον είναι περί κόμην καί καλλωπιστήν»: πρόκειται περί τού Γλαύκου, τού
«βοστρύχοισι γαύρου» (άπ. 60 ο), τον όποιον κατέστησε θερμώς επίκαιρον ή
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άνεύρεσις έν Θάσω τού ένεπιγράφου μνήματός του «Γλαυκω ειμι μνήμα τω Λεπτινεο εθεσαν δε με ωι Βρεντεο παιδες» \
Οί νεώτεροι, από τοΰ Helbig καί εντεύθεν, δέχονται έν γένει, δτι διά τοϋ
κέρατος εννοείται ιδιαιτέρα τις έπιτήδευσις περί την κόμμωσιν δεν κατωρθώθη
όμως ακόμη να ταυτισθή αΰτη άναμφισβητήτως προς συγκεκριμένην τινά μορφήν
κομμώσεως γνωστήν έκ των αρχαϊκών μνημείων. Ό Helbig έρμηνεΰων αυτήν ως
«πλόκαμον (πλεξίδα) άνακεκαμμένον κατά τά πέρατα σπειροειδώς (an den Enden
spiralartig umgebogene Elechte)» τηρεί μέν όρθώς τό σπειροειδές ή ελικοειδές
τοϋ κέρατος ως αιτίαν τοϋ ονόματος τής κομμώσεως, εΐχεν όμως (όπως είναι εύνόητον διά τήν εποχήν πού έγραφε, 1884-1887) ασαφή άντίληψιν τής μορφής
της καί τοϋ τρόπου ερμηνείας των αρχαίων παραστάσεων καί δεν ήδυνήθη νά
τήν καταστήση αισθητήν διά μνημείων τής τέχνης ομογενών. Όθεν ό Studniczica
δεν έθεώρησε βεβαίαν τήν ορθότητα τής ερμηνείας τοϋ Helbig. Επίσης άπεκροΰσθησαν τά παραδείγματα τοϋ Helbig υπό τοϋ W. Bremer, δ όποιος όμως άντεπρότεινεν άλλην αδύνατον ερμηνείαν, τήν ταύτισιν τοϋ «κέρατος» με τον «κρωβύλον» 1
2.
"Αλλη συσχέτισις τοϋ «κέρατος» μέ συγκεκριμένην μορφήν κομμώσεως επί τών
μνημείων δεν μού είναι γνωστή. Δυνάμεθα έν τούτοις νά σκεφθώμεν, ότι αφε
τηρία τής παρ’ Όμήρω καί Άρχιλόχφ μεταφορικής έκφράσεως είναι τά άγλαΐζοντα τήν κεφαλήν τών ζώων, τοΰ βοός ή τοϋ κριού, κέρατα καί μάλιστα ή σπειροειδής έλιξ τών δευτέρων. ”Αν τούτο είναι ακριβές, δυνάμεθα, μετ’ έπιφυλάξεως,
νά δεχθώμεν, οτι ή σπειροειδής έλιξ τών βοστρύχων τοϋ μετώπου, όπως τήν βλέπομεν εις τούς περισσοτέρους τών κούρων, μέ ιδιαιτέρως δε διαπρεπή μορφήν εις
τον κούρον τοϋ Σουνίου (αλλά π.χ. καί εις τήν Σφίγγα τοϋ Κεραμεικού ά. σ. 23
σημ. 1 καί εις τήν κεφαλήν Rampin), ήδύνατο νά όνομασθή «κέρας» καί ότι εις
τοιαύτην μορφήν άναφέρονται ό "Ομηρος καί ό ’Αρχίλοχος. ’Ορθότατα βεβαίως
έτονίσθη υπό τοϋ Busclior καί τών μαθητών του, ότι δεν πρέπει νά ταυτίζωμεν
αμέσως τήν έν τή τέχνη παράστασιν τής κομμώσεως μέ τήν έν τή ζωή κόμμωσιν,
αν δέν προηγηθή μεθοδική έξέτασις καί ζύγισμα τών συνηθειών τής αρχαϊκής
τέχνης, ή οποία άλλοτε απλοποιεί καί άλλοτε πλουτίζει τά φυσικά δεδομένα, διότι
άλλως κινδυνεύομεν νά έκλάβωμεν τό καλλιτεχνικόν σχήμα ώς φυσικόν3. Δυσκόλως ή μπορεί κανείς νά φαντασθή, ότι οί βόστρυχοι τοϋ μετώπου τοϋ κούρου τοϋ
Σουνίου εΐχον ακριβώς τήν μορφήν αυτήν έν τή πραγματικότητι, έν γένει δέ δι
καίως παρατηρεί ό Fink, ότι διά τής σχηματοποιήσεως τών βοστρύχων τοϋ με
τώπου ή αρχαϊκή τέχνη εκφράζει τήν αφθονίαν αύτών. Μ’ όλα ταΰτα οί υπέρ
1 Τά χωρία παρατίθενται καί υπό τοϋ ebeling,
Lex. Horn. λ. κέρας σ. 765 έ. Βλ. καί ameis-i-ienzb,
Ilias Anhang IV, σ. 107. diehl, Antb. Lyr. ΑΡΧΙΛΟ
ΧΟΥ άπ. 59 testim. Τό μνήμα τοΰ Γλαΰκου έδημοσιεΰθη υπό J. pouilloux, BCH, 79, 1955, 75 έ. (βλ.
καί 78 έ.).
2

helbig,

Das Homer. Epos2, 241 L

studniczica,

Beitragezur Gesch. d. altgriecb. Tracht,
bremer, Die Haartracht
tles in areh.-griech. Zeit, 1911, a. 49
j. pink, Die Haartrachten d. Griechen
σημ. 13. w.

1886, σ. 60

des Man
έ. — Πρβλ.
κλπ., σ. 12

σημ. 12.

3 j. pink, ε.ά. σ. 1 έ. καί σποράδην πολλαχοϋ. buschor,
Griech. Jiingl., σ. 82 έ. Καί ήδη ό studniczka, ε.ά.
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ιό μέτωπον καταλήγοντες βόστρυχοι τείνουν καί εν τή πραγματικότητι άφ5 εαυ
τών προς την σπειροειδή έλιξιν — μάλιστα αν είναι, όπως αί τοΰ Όδυσσέως
(ζ 231) «οΰλαι... ύακινθίνω ανθεί όμοΐαι». Οί αρχαϊκοί "Ελληνες ήδΰναντο ευκό
λως να αναγνωρίσουν είς την έλικα ταύτην των βοστρύχων την εικόνα οικείου
εις αυτούς πράγματος, τοΰ κέρατος, καί να προτιμήσουν τοΰτο τό όνομα διά νά
καταστήσουν αμέσως αισθητήν την έλικοειδή αυτών μορφήν (χαρακτηριστικόν τοΰ
πόσον οί παλαιοί "Ελληνες προτιμούν αντί τοΰ άφηρημενού καί γενικοΰ τό μορφικώς συγκεκριμένον είναι, ότι ακόμη είς τό τέλος τοΰ 5ου αί. π. X. ό μαθημα
τικός ΟίΝΟΠίΔΗΣ ονομάζει την κάθετον γραμμήν «άρχαϊκώς κατά γνώμονα» [=τό
ηλιακόν ώρολόγιον] Diels3 I 395, 13, τάς δε ί'σας γωνίας οί αρχαϊκοί ονομάζουν
«όμοιας» Diels3 II 421 προσθ. είς 79, 11 έ.). Τό φυσικόν τοΰτο δεδομένον τών
υπέρ τό μέτωπον κερατοειδώς έλισσομένων βοστρύχων ή αρχαϊκή τέχνη άπεσαφήνισεν έ'τι μάλλον καί έκάλλυνε διά τής μορφής τήν οποίαν βλέπομεν είς τούς
κούρους. Άλλ’ ή αυτή κόμμωσις εννοείται καί είς άλλα μνημεία τής μικροτεχνίας
τοΰ 7ου αί. (ευκόλως άνευρισκόμενα μέ τήν βοήθειαν τών F. Pfubl, Malerei u.
Zeichnung d. Gr., καί F. Matz, Geschichte der griech. Kunst I 2)· διά δέ τής
έκ Σπάρτης γυναικείας κεφαλής BSA 29, 190 π. 1 (= Jenkins, Dedalica, π. 1, ι
Ματζ, έ'. ά. πίν. 65 b), ή οποία φαίνεται ούσα εν από τά παλαιότερα, αν μή
τό παλαιότερον έως σήμερον γνωστόν παράδειγμα παραστάσεως τών έλικοειδών
βοστρύχων τοΰ μετώπου, φθάνομεν είς τάς άρχάς τοΰ 7ου αί., ήτοι ούχί πολύ
μετά τούς χρόνους τοΰ Όμήρου (ή κεφαλή είναι γυναικεία, τοΰτο όμως δεν
βλάπτει). Ή γεωμετρική τέχνη δεν παριστάνει τρόπους κομμώοεως (βλ. Fink, έ'.ά.,
7 έ.), είς τούς προϊστορικούς δέ χρόνους είναι φρονιμώτερον προς τό παρόν νά
μή άνέλθωμεν, διότι υπάρχει μέγα χρονολογικόν κενόν μεταξύ τής έκ Σπάρτης
κεφαλής καί π. χ. τοΰ έκ Φαιστοΰ MM III πλαστικού αγγείου Antiqu. Cret.
II, πίν. 50. Bossert, Alt - Kreta2, 109=3294 (περί τοΰ οποίου βλ. καί Rodenwaldt,
Έπιτύμβιον Τσούντα, σελ. 429 σημ. 6). Ενοχλητικός όμως διά τήν ταύτισιν
τοΰ όμηρικοΰ «κέρατος» καί τών έλικοειδών βοστρύχων τοΰ μετώπου τών κού
ρων είναι ό ενικός αριθμός τοΰ όμηρικοΰ στίχου («κέραι αγλαέ», όχι «κέρασιν
αγλαέ»), όπως μοΰ παρατηρεί ό φίλος καθηγητής Ί. Κακριδής. Μολονότι ή
έκ τοΰ ένικοΰ αριθμού δυσκολία δέν είναι ίσως ανυπέρβλητος, έν τούτοις ή άντίρρησις δέν πρέπει νά άποσιωπηθή.
Διαφωτιστικόν τοΰ ζητήματος είναι ίσως καί τοΰτο: Ο Furtwangler όμιλών
περί τοΰ ίωνικοΰ βωμοΰ τής καιρετανής υδρίας τοΰ Βουσίριδος, ό όποιος είς τό
δεξιόν άνώτερον άκρον δεικνύει τρεις επαλλήλους σπείρας έλισσομένας έκ τών
κάτω προς τά άνω, ένεθυμήθη αυτομάτως τον άρχαΐον όρον «βωμός κεραοΰχος».
Ή υπό τοΰ Furtwangler συσχέτισις αύτη τής έλικοειδοΰς σπείρας καί τοΰ «κέρα
τος» διατηρεί τήν αξίαν της ώς αυθόρμητος οπτική έντύπωσις ακόμη καί άφοΰ
κατεδείχθη υπό τοΰ C. Weickert ότι αί τρεις αύται έλικες, τόσον είς τον βωμόν
τής υδρίας όσον καί είς πραγματικούς ιωνικούς βωμούς σωθέντας μέχρις ημών,
πρέπει νά έρμηνευθοΰν λογικώς ώς ή πλαγία δψις τών τριών σειρών ίοονικών
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«ώών» τά όποια κοσμούν την πρόσοψιν τοϋ βωμοϋ και τα όποια, όπως άποδεικνΰει ό έκδήλως φυτικός χαρακτήρ των, πρέπει να εννοηθούν ώς φύλλα \ Την
αυτήν αξίαν τής αυθορμήτου οπτικής έντυποισεως, τουλάχιστον, διατηρεί καί ή
κατά τον παρελθόντα αιώνα προταθεισα ταύτισις τοΰ «βωμοΰ κεραούχου» με βω
μούς των όποιων ή άνωτάτη πλάξ, ή έπίστεψις, σχηματίζει κατά τά δύο άκρα
τής προσόψεως άνά μίαν σπειροειδή έλικα, όπως την βλέπομεν είκονιζομένην εις
πολλάς αγγειογραφίας άπό τούς αρχαϊκούς ακόμη χρόνους, αλλά καί έν τή πραγμα
τικότητά π. χ. εις τον βωμόν τής ’Αφροδίτης Ήγεμόνης των ετών 212-202 π. X. 3.
Θά ήτο λοιπόν δυνατόν νά έπικαλεσθή τις καί τον όρον «βωμός κεραούχος»
υπέρ τής ερμηνείας τοϋ κέρατος ώς σπειροειδοΰς έλικος όμοιας προς την μορφήν
τών μετωπικών βοστρύχων τών κούρων. Καί εδώ όμως προκαλεΐ δισταγμόν όχι
μόνον τό άβέβαιον τής υπό τών νεωτέρων ερμηνείας τοΰ «βωμοϋ κεραούχου»,
αλλά καί τό ότι ό όρος ούτος (κατά τό Liddell - Scott) παραδίδεται άπαξ μόνον
καί δή υπό τοϋ ελληνιστικόν επιγραμματοποιού Αντίπατρου του Σιδωνιου (2°? αί.
π.Χ.): «Τριτογενές, Σώτειρα, Διός φυγοδέμνιε κούρα, Παλλάς, άπειροτόκου δεσπότι παρθενίης, βωμόν τοι κεραοΰχον έδείματο τόνδε Σέλευκος, Φοιβείαν ίαχάν φθεγγομένου στόματος» (Παλ. Ανθ. VI 10, βλ. καί τήν έ'κδ. Ρ. Waltz, Coll.
Bude, III σελ. 30 σημ. 4). Ό όρος έφηρμόσθη υπό πολλών ερευνητών εις έλληνιστικορρωμαϊκόν τύπον βωμοϋ, πολλαχόθεν γνωστόν, τετράπλευρον δέ καί φέροντα
εις τάς τέσσαρας άνω γωνίας άνά μίαν τριγωνικήν άπόφυσιν ως άκρωτήριον. Δεν
κατέστη όμως καί πάλιν βέβαιον ότι «βωμοί κεραοϋχοι» είναι ακριβώς οί ελληνι
στικοί ούτοι με τά τριγωνικά ακρωτήρια3. Θεωρητικώς ό όρος θά ήδύνατο νά
είναι καί παλαιότερος τών ελληνιστικών χρόνων, οπότε μόνον εις βωμούς μέ έλικοειδεΐς καταλήξεις θά ήδύνατο νά έφαρμοσίίή· αλλά τούτο επίσης δεν άποδεικνύεται. “Ωστε προς τό παρόν οΰδέν βέβαιον ποριζόμεθα εκ τού όρου «βωμός κεραοϋχος». Είναι πάντως χαρακτηριστικόν, ότι είς δύο περιπτώσεις, όπως εϊδαμεν,
τούτον τον όρον άνεκάλεσεν είς τό πνεύμα τών νεωτέρων ερευνητών τό έλικοειδές κόσμημα τοϋ βωμού.
Έν συνόψει, θεωρώ άπό πολλών ετών τήν ταύτισιν τού παρ’ Όμήρω καί
Αρχιλόχω «κέρατος» μέ τάς έλικοειδεΐς σπείρας τών μετωπικών βοστρύχων τών
κούρων ώς τήν μάλλον πιθανήν ερμηνείαν καί σύμφωνον μέ τό αρχαϊκόν πνεύμα.
Η παρούσα παρεκβολή δέν κατώρθωσε νά προσαγάγη άναντιρρήτους αποδείξεις
τούτου, προσεπάθησεν όμως άνασύρουσα τό πρόβλημα έκ τής σιωπής νά θέση εκ
νέου τά δεδομένα αυτού καί οϋτω νά βοηθήση ϊσως είς ?πίσιν δεκτήν άπό όλους.
X.

1 F. R. I 256 πίν. 51. c. weickert, Das lesb.
Kymation, 40 έ. (ή σημείωσις τοΰ pfuhl, M.u.Z.
I 184 «zu dem Altar κεραοΰχος vgl. Weickert κλπ.
είναι παραπλανητική, διότι ή ερμηνεία τοΰ Weickert
καταλύει ϊσια-ΐσια τήν ερμηνείαν τοΰ Furtwangler).—
Πρβλ. τά βάθρα αετών έκ τοΰ ίεροΰ τοΰ Διός Θενάτα

I .

ΚΑΡΟΥΖΟΣ

τοΰ Άμνισοΰ, Κρητ. Χρον. 7, 1953, 358 έ. (Σ. ΜΑΡΙ
ΝΑΤΟΣ).

2 g. welter, ΑΑ. 1939, 35 έ. c. yavis, Greek Al
tars, 178, 2.
3 w. DiiJONNA, BCH. 58, 1934, 381 έ., πρό πάντων
428, έ. 435 έ. c. yavis, έ. ά. σ. 165 έ.
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