ΧΑΛΚΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΝ ΕΙΔΩΛΙΟΝ ΕΞ ΑΣΙΝΗΣ
Ή συλλογή τοΰ Μουσείου Ναυπλίου έπλουτίσθη κατά τό έτος 1956 δΓ ενός
λίαν ενδιαφέροντος χαλκού ειδωλίου (είκ. 1-2), δπερ άνευρέθη τυχαίως εν Άσίνη
υπό τοΰ εκεί ύπηρετοΰντος φΰλακος αρχαιοτήτων, έπ'ι τής άκροπόλεως

και

πλη

σίον οχυρωματικής τάφρου άνοιγείσης κατά τό διάστημα τοΰ τελευταίου πολέμου
υπό τοΰ στρατοΰ κατοχής ι.
Τό είδώλιον1
2 είναι κακότεχνον καί άδρομερές καί παριστα γυμνήν γυναίκα,
ίσταμένην καί φέρουσαν τάς χεϊρας επί τής κοιλίας. Παρά τό πρωτόγονον τής κα
τασκευής έχει ληφθή φροντίς διά τήν ύποδήλωσιν ώρισμένων λεπτομερειών: ού
τως, ολόκληρος ή κεφαλή έχει άποδοθή μετά φυσικότητος, αν καί ούχί έντέχνως.
Δύο

έλαφραί

λοΰσι

χαραγαί όπισθεν των δύο προσθέτων εξογκωμάτων, άτι να

τά ώτα, δεικνύουσι τήν θέσιν τής κόμης. Δύο εγχάρακτοι

ύποδη-

ημισεληνοειδείς

γραμμαί όρίζουσι τήν θέσιν των οφθαλμών, ενώ άλλη μακροτέρα αποδίδει τό πε
ρίγραμμα

τής ρινός. ’Αντί στόματος υπάρχει μόλις διακρινομένη άβαθής πτύχω-

σις. Ή σιαγών προέχει έντόνως προσδίδουσα ανδροπρεπή δψιν, έπιτεινομένην καί
εκ

τοΰ πλατέος καί ίσχυροΰ τραχήλου. Εις τό άνω μέρος τής κεφαλής

παρατη-

ρεΐται φθορά τις, όφειλομένη εις συνημμένον ποτέ έτερον τμήμα, νΰν έλλεΐπον3.
Οί

ώμοι είναι εύρεΐς, ό αριστερός κατά τι πλατύτερος τοΰ δεξιοΰ, έξ αυτών

δε

φύονται άκολουθοΰσαι άφύσικον κάμψιν βραχεΐαι μάλλον καί άνευ πλαστικότητος
χεΐρες.

Τούτων ή αριστερά φέρεται επί τοΰ άνω μέρους τής κοιλίας, δπερ καλύ

πτεται έξ ολοκλήρου υπό τής αντιστοίχου παλάμης, ένφ ή δεξιά φέρεται πλαγίως
κατά μήκος τής κοιλίας καταλήγουσα εις τό κάτω αριστερόν μέρος αυτής, ώς νά
τήν ύποβαστάζη. Εις άμφοτέρας τάς παλάμας έπεδιώχθη ή ακριβής
τών

ύποδήλωσις

δακτύλων, επί τοΰ ωτίτου δε καί τοΰ παραμέσου τής άριστεράς χειρός δια-

κρίνεται

καί ή χαραγή τών ονύχων. Τό στήθος αποδίδεται διά

δύο

προσθέτων

σφαιριδίων ελαφρώς πεπιεσμένων καί διά τριών έγχαράξεων συνενουμένων κάτω
θεν εν ειδει αιχμής βέλους έχει άποδοθή τό φΰλον. Τά ισχία παρουσιάζουσι ποιάν
τινα

πλαστικότητα-

οί

πόδες όμως ακατέργαστοι, βραχείς,

1 Προφανώς τό αγαλμάτων άνήκεν εις τά έξαχθέντα
έκ τής τάφρου χώματα, μετά τών όποιων καί άπερρίφθη
εις τό σημεΐον, ένθα άνευρέθη.
2 Είναι συμπαγές ούχί χυτόν, ϋψους 0.093, μεγ. πλά
τους 0.029, καλής διατηρήσεως. Έχει κατασκευασθή έξ
ενός τεμαχίου συμπαγούς μετάλλου, όπερ έδιχάσθη κατά
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ίσχυρώς

κεκαμμένοι

τό κατώτερον αύτοϋ τμήμα διά τήν διαμόρφωσιν
ποδών'

τών

αί χειρες ομοίως άπεκόπησαν έκ τοΰ αρχικού

πυρήνος. Αϊ λεπτομέρειαι έγένοντο δι’ έγχαράξεως, ή δέ
τελική επεξεργασία διά σφυρηλατήσεως.
3
"Ίσως είδος τι πόλου’ πρβλ. MULLER, Friihe Plastilc
in Griechenland, πίν. 14, άριθ. 300-302.
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κατά

τά γόνατα, καταλήγουσιν εις πέλματα έστραμμένα προς άλληλα κατά τρό

πον άφαιροΰντα την ευστάθειαν τοΰ άγαλματίου.
Ώς συμβαίνει συνήθως εις τά πρωτόγονα ειδώλια, έ'χει δοθή μεγάλη προσοχή
εις την άπόδοσιν των λεπτομερειών τοΰ φύ,λου, άνευ

δμως

τής

ιδιαιτέρας έξάρ-

σεως αυτών, ήτις παρατηρεΐται εις έ'νια τών παρουσιαζόντων γυμνήν θεάν. Μόνη
ή θέσις τών χειρών και ή ελαφρά πρότασις τής κοιλίας προσδίδουσιν έμψασιν εις
τήν περιοχήν αυτήν τοΰ σώ
ματος.
Ό

τρόπος

κατασκευής

τοΰ άγαλματίου ενθυμίζει τά
πρωτόγονα τής ’Ολυμπίας, ι
δία δε τδ γνωστόν σύμπλεγμα
χορευουσών γυναικών ', δπου
παρατηρεΐται ή αυτή διάπλασις τοΰ στήθους και τής οπί
σθιας πλευράς τοΰ σώματος,
εις μίαν δε έξ

αύτών καί ή

αυτή κάμψις τών ποδών. Αι
λεπτομέρειαι δμως έλλείπουσι
και ή εργασία καθίσταται άμελεστέρα εκεί.
Έξ άλλου ή προτεταμένη
σιαγών και δ ισχυρός τράχη
λος άπαντώσιν εις πλεΐστα γε
ωμετρικά άγαλμάτια έξ ’Ολυμ
πίας καί άλλοθεν, κυρίως δέ
τά παριστώντα άνδρικάς μορφάς λ
^
Έκ ™ΰ τόπου εύρέσεως
κα'ι τών χαρακτηριστικών αύ-

Είκ. 1. Χαλκούν ειδώλων έξ Άσίνης.

τοΰ καθίσταται

πιθανόν, δ τι κα'ι

τό

παρόν

είδώλιον προέρχεται έκ τοΰ αύτοΰ

(Πελοποννησιακοΰ;) έργαστηρίου, δπόθεν κα'ι τά τής ’Ολυμπίας.
Κατά

τάς

έν Άσίνη άνασκαφάς ούδέν παρόμοιον άνευρέθη,

στρωματογραφικώς

καί

ΐνα

συνδεθή

τό παρόν, πλήν μικροΰ ήκρωτηριασμένου μολυβδίνου

ει

δωλίου άνδρός, δπερ παρουσιάζει μεγα/ωτέραν πλαστικότητα καί ασφαλώς τυγχά
νει κατά τι μεταγενέστερον3. Δεδομένου δμως δτι τά πρωϊμώτερα καί ατελέστερα
1 Έν τφ Έθνικφ Άρχαιολογικφ Μουσείφ ’Αθηνών
άρ. 6236=01ymp. IV πίν. XVI, 203' πρβλ. καί ιό 6095

ναικεία) Olymp. IV, πίν. XIII, 215, πίν. XV, 249, 250,
XVI, 239 , 244 , 246 , 245, 251 καί ΠΑΕ 1935 σ. 199είκ. 3

τοΰ αύτοΰ Μουσείου = πιθανώς τό ύπ’ άριθ. εύρ. 8124
έν Olymp. IV, σ. 42.

(ανδρικά). ’Αξιοσημείωτος τυγχάνει ή παρουσιαζομένη
όμοιότης πρός τά Κυκλαδικά έν κατατομή έν τφ προ-

2 Olymp. πίν. XV,24,2, Fouilles de Delphes V, πίν. 11,2
καί Έθν. Μουσείου 15150 αγνώστου προελεύσεως (γυ

σώπιμ καί τφ τραχήλω.
3 Asine, σ. 334 είκ. 225,1.
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Χαλκβΰν γεωμετρικόν είόώλιον έξ Άσίνης

την κατασκευήν γεωμετρικά ειδώλια ανά
γονται εις τα τέλη τής 9ης καί τάς άρχάς
τής 8ης π.Χ. έκατ. καί λαμβανομένων ύπ’
οψιν των παρατηρηθεισών λεπτομερειών
θά εδει δπως τοποθετήσωμεν τδ παρόν
περί τα μέσα ίσως καί τα τέλη τοΰ 8ου αί.1.
Ώς προς τον τύπον παρατηρητέον,
δτι τούτο προς ούδένα των γνωστών γεω
μετρικών μορφών προσομοιάζει άπολύτως,
δύναται δμως να παραβληθή προς τά παλαιά άνατολικά πρότυπα γυμνών γυναι
κείων μορφών, αΐτινες φέρουσι κατά τον
αυτόν περίπου τρόπον τάς χεΐρας επί τής
κοιλίας

ή

τού

στήθους2. "Οτι

πόντιος

ουδόλως ήτο αυτοτελές άλλ’ έξηρτημένον
που, μόνον
άποδεικνύει

αυτό
ή

ή μετ’ άλλων όμοιων,

στάσις

τών ποδών, ήτις

άποκλείει την επ' αυτών ισορροπίαν τού
άγαλματίου καί μικρά φθορά εις τό σημεΐον, ένθα συνεδέοντο τά πέλματα προς
τό έλλεϊπον υποστήριγμα.

Είκ. 2. Σχεδιογραφική παράστασις τον τύπου
τοΰ ειδωλίου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ - ΔΕΪΛΑΚΗ

1 Ύπεράνω τοΰ σημείου, ένθα άνευρέθη τό είδώλιον
κατά τάς άνασκαφάς. εχουσιν εύρεθή άφ’ ενός μέν προϊ

πάντως ή αυτή στάσις τών χειρών παρατηρεΐται καί επί
ανδρικών ειδωλίων (πρβλ. Olymp. IV, πίν. XVI, 239),

στορικά (ΠΕ| άφ’ ετέρου δέ γεωμετρικά (βλ. FRodin PERSSON, Asine είκ. I, Ε καί F, (Ε = Premycenaean
Terrace καί Ρ = Geometric Terrace).

δπου τυγχάνει τυχαία έξ αδυναμίας ίσως τοΰ

2 Παρατηρητέον

δτι ή θέσις τών χειρών τυγχάνει

διάφορος τής άπαντώσης εις τάς φεροΰσας τάς

χεΐρας

προς τούς μαστούς ή τό κατώτερον μέρος τής κοιλίας
(κατά τόν τύπον τής θεάς τής γονιμότητος ή τής Ve

τεχνίτου

δπως διαπλάση αΰτάς άλλως. Τέλος ή κλίσις καί ή στά
σις τής άριστερας χειρός, έάν υπήρχε καί έτέρα τις ενδειξις (φθορά τις επί τοΰ ώμου ή τοΰ στήθους δηλοϋσα έλλεϊπόν τι τμήμα) ήθελεν επιτρέψει τήν ΰπόθεσιν
δτι διά τής χειρός αυτής έφέρετο βρέφος (βρεφοκρατοΰσα). Εις τόν τύπον αυτόν ανήκει καί ή έν Olymp. IV,

nus Pudicae).'H πρότασις τής κοιλίας καί ή θέσις τών
χειρών ύποβάλλουσι καί τήν εκδοχήν τής παραστάσεως

πίν. XV,260 μορφή, ήτις δημοσιεύεται ώς «μεθ’ υπερ

εγκυμονούσης γυναικός (καί εις τινα τών κυκλαδικών ει

φος, ή κεφαλή τοΰ οποίου διακρίνεται σαφώς παρά τόν
ώμον.

δωλίων παρατηρεΐται τοιαύτη πρότασις τής κοιλίας' ώς
πρόχειρον παράδειγμα πρβλ. άρ. 6174 Έθν. Μουσείου)'
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βαλλόντως ανεπτυγμένου στήθους», ένφ αΰτη φέρει βρέ

