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Παρθενώνος' ή κόμμωσις της κεφαλής ταύτης ύπο-

λας συγγένειαν των δύο προειρημένων κεφαλών

μιμνήσκει τήν της προειρημένης, μεγάλαι δέ δμοιό-

παρετήρησε καί ύπέδειξέ μ,οι καί δ φίλος μου Sauer,

τητες καταφαίνονται ούδέν ήττον έν τώ τύπφ των
προσώπων άμφοτέρων των έργων. Τήν προς άλλή-

θ. Σ.

ΑΓΑΛΜΑ ΕΚ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
(Πίν. 6)

Καί τοΟτο τδ άγαλμα τδ έν τώ 6τ πίνακι τοοδε

τών Γερμανών lax καλείται, λέξις, ήτις είς ούδε-

τοΟ τεύχους άπεικονιζόμενον αποτελεί μέρος ούκ

μίαν άλλην σχεδόν γλώσσαν άκριβώς μεταφράζε

εύκαταφρόνητον το0 πλουσίου θερισμού των έν τή

ται. Πλεονεκτεί δέ τδ έν Αούβρω μνημεϊον καί

Άκροπόλει άνασκαφών. Ή δμοιότης αύτοΟ προς

κατά τοΟτο τοΟ ήμετέρου, δ'τι δ τεχνίτης αύτοΟ

τδ έν Αούβριρ άρχαι'κδν έκ Σάμου άγαλμα Ήρας

άπετύπωσεν έλάχιστάτινα καί άμυδρά σημεία ιδιο

(?) (Bullet, d. Cort·. hell. 4, XIII—XIV) εινε το-

φυίας έν τή εργασία τών πτυχών τοΟ ποδήρους

σοΟτο καταφανής, ώστε καθίσταται περιττδς πας

χμτώνος.

λόγος πρδς άπόδειξιν τούτου. Έτερον άγαλμ,α τής

Ό Brunn λόγον ποιούμενος περί τοΟ τεχνικοΟ

Σαμιακής αρχαϊκής τέχνης άνεκαλύφθη πρό τινων

χαρακτήρος τοΟ έν Αούβρω ΣαμιακοΟ άγάλματος

ήδη έτών έν ταίς αύταίς σκαφαΐς καί έδημοσιεύθη

άποφαίνεται, δ'τι δ τρόπος τής έργασίας τών μνη

ύπ’ έμοϋ έν τοίς «Μουσείοις ’Αθηνών» πίν. 9. Τά

μείων τούτων έμορφώθη τδ πρώτον έν τή κατα

τρία ταΟτα μνημεία τοΟ ΣαμιακοΟ

έργαστηρίου

σκευή άγαλμάτων έκ κορμών δένδρων.Φανερδν δμως

εΐνε σπουδαιότατα καί αύτά καθ’ έαυτά, διότι πα-

εϊνε, δ'τι τά τεχνικά γνωρίσματα, άτινα άποτελοΟσι

ρέχ_ουσιν δπωςδήποτε εικόνα τινά τοΟ χαρακτήρος

τδ ίδιον τής Σαμιακής τέχνης, μαρτυροΟσι τεχνι

τής έν ’Ιωνία πλαστικής τέχνης, άμα δέ συντελοΟ-

κήν έξιν καί έμπειρίαν έκ τής άσκήσεως τής χαλ

σιν ούκ ολίγον καί είς άκριβεστέραν κατανόησιν του

κουργίας. Μόνον έκ τής τοιαύτης έξεως δύνανταε

περί τής καταγωγής τών έν Άκροπόλει μνημείων

νά έξηγηθώσιν αί λεπταί καί στεναί γραμμα'ί τών

ζητήματος.

πτυχών αί· έγκεχαραγμέναι έπί τοΟ μαρμάρου, τδ

Τδ εργον τοΟτο έλάχιστα διαφέρει κατά τήν διά-

οέ σχήμα τοΟ κάτω μέρους τοΟ άγάλματος ύπομι-

ταξιν τής περιβολής καί τήν έκτέλεσιν τών δύο

μνήσκει τδν άρχαιότερον καί άτελή ετι τρόπον τής

άθόλων προμνημονευθέντων σαμιακών άγαλμάτων.

τών χαλκών χωνεύσεως. Καθόλου δ’είπεϊν ή έργα-

Ή περιβολή αύτοΟ εινε άπλουστέρα ή ή τοΟ έν

σία τών είρημένων τριών άγαλμάτων σαμιακής τέ

Αούβρω άγάλματος. Φέρει δηλ. ποδήρη χιτώνα καί

χνης ούδέν άλλο εϊνε ή μίμησις, μετάφρασις, έάν

έπ’ αύτοΟ ίμάτιον καλύπτον μόνον τδ άνω μέρος

έπιτρέπηται ή λέξις, τής χαλκουργικής τέχνης

τοΟ σώματος καί μετά τεκτονικής σχεδδν συμμε

(Bronzetechnik) είς τδ μάρμαρον (δρα πλείω «Σο-

τρίας οιατεταγμένον έμπροσθεν καί όπισθεν, ώς Φαί

φούληπερίτοΟ άρχοαστώρου άττικοΟ έργαστηρίου»).

νεται καί έξ αύτής τής εΐκόνος' στερείται δμως τοΟ

'Υπέρ τής γνώμης δέ ταύτης μαρτυρεί καί τόδε,

έτέρου ιματίου, δ'περ καλύπτει δ'λον σχεδδν τδ όπι

οτι τά τής σαμιακής τέχνης δύο ταΟτα έν Άκρο-

σθεν μέρος τοΟ έν Αούβριρ άγάλματος. Ή έκτέλε-

πόλει μνημεία ούδέ τδ έλάχιστον ίχνος χρωματι

σις δέ τοΟ έργου τούτου δεικνύει έπίσης τήν αυτήν

σμού δεικνύουσιν. Ή έλλειψις δμως αυτή δέν εϊνε

ακρίβειαν καί λεπτότεχνον έπιμέλειαν, έν τή ερ

τυχαΐόν τι, άλλ’ έξαρτάται μάλλον έκ τής πρώτης

γασία. ο'μως τών πτυχών τοΟ ιματίου καταφαίνεται

ύλης, ήν μετεχειρίζοντο οί τεχνίται τοΟ έργαστη

ή τεχνική έκείνη ίδιότης, ήτις τόσον προσφυώς ύπό

ρίου τούτου πρδς κατασκευήν τών άγαλμάτων. Φα
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νερόν ο’ δτι ή φύσις τοΟ χαλκό0 άντίκειται προς

κατά τι αύστηρώς ώρισμένον σχήμα καί κανόνα

τον χρωματισμόν κατά λόγον αντίθετον προς τό

τεκτονικόν μάλλον ή πλαστικόν. Ό σχηματικός

ξύλον και τον λίθον λίαν προσφυώς έχοντα προς

δ’ οδτος χαρακτήρ δηλοΟται όχμ μόνον έν τή κα

τον χρωματισμόν. Ένεκα λοιπόν της άρχαιοτέρας

θόλου παραστάσει, άλλά καί έν τή εργασία, τών

καί συνήθους χρήσεως τοΟ χαλκοΟ έν τή κατεργα

καθ’ εκαστα. Τό ίμάτιον τοΟ αγάλματος τοοδε, ώς

σία του οποίου έμόρφωσαν τό πρώτον τήν τέχνην

έρρήθη ήδη ανωτέρω, εινε διατεταγμένον κατά συμ

αύτών οί τοΟ ΣαμιακοΟ εργαστηρίου, φαίνεται, οτι

μετρικόν τινα τεκτονικόν νόμον. Κατά τον αύτόν

δεν κατέστη κοινή ή πολυχρωμία έν τη ιωνική άν-

δέ λόγον καί αί κάθετοι πτυχαί του χιτώνος στε-

δριαντοποίιημ

ροΟνται πάσης πλαστικής ιδιοφυίας, όμοιάζουσαι

’Αλλά καί αύταί αί άρχαιαι παραδόσεις έπιβε-

ρ,άλλον προς τεκτονικάς γραμμάς έν αύστηρφ πα

βαιοΟσι τήν γνώμην ταύτην σαφώς μαρτυροΰσαι

ραλληλισμοί διατεταγμένας. Έν γένει δέ τά εϊρη-

οτι χαλκά ή σαν τά πλείστα καί σπουδαιότερα έργα

μένα άγάλματα σαμιακοΟ τύπου καί τέχνης φαί

των περιφημοτέρων τοΟ ΣαμιακοΟ εργαστηρίου τε

νονται συγγενεύοντα μάλλον προς τά λοιπά έζ Ιω

χνιτών.

νίας γνωστά μνημεία τά έκ Μιλήτου ή προς τά άτ

Τά τεχνικά όμως ταΟτα γνωρίσματα του έν τφ

τικά. ΤαΟτα δέ θεωρό0μεν ήμεϊς καί ούχί τά άτ

πίνακι άπεικονιζομένου αγάλματος καί τοΟ έν

τικά, ώς τά μόνα βέβαια έργα τής ασιατικής—νη

τοίς «Μουσείοις ’Αθηνών» πίν. 9 εινε παντελώς

σιωτικής τέχνης.

διάφορα τοΟ χαρακτήρος τών πολλών έν Άκροπό-

Μετά πολλής προθυμίας μνημονεύουσί τινες έκά-

λει αγαλμάτων γυναικείας υ,ορφής. Τό χάσμ,α, τό

στοτε τών δύο Ίώνων τεχνιτών (Θεοδώρου καί Έν-

όποιον χωρίζει ταΟτα απ’ έκείνων εινε τοσοΟτο μέγα,

δοίου (?) τών έν τή Άκροπόλει έργασθέντων, ώς

ώστε καί απλή μόνον τών εικόνων παρεξέτασις αρ

φαίνεται έκ τών άνακαλυφθεισών κατά τάς τελευ

κεί νά πείση πάντα, δτι τά δυο προειρημένα έν Ά-

ταίας άνασκαφάς επιγραφών, θεωροΰντες τήν έν

κροπόλει αγάλματα τοΟ τύπου τής ΣαμιακήςΉρας

Άτ τική διατριβήν αύτών αναμφισβήτητα τεκμή

είνε προϊόντα άλλης τέχνης, ή τά πολυάριθμα αρ

ρια τής έκ τής Ιωνίας καταγωγής τών έν Άκρο-

χαϊκά άττικά έργα, άλλου εργαστηρίου έχοντος

πόλει αρχαϊκών μνημείων. Κατά παράδοξον δμως

τεχνικάς άρχάς καί νόμους άντιθέτους προς τάς τών

τρόπον άποσιωπώσι πάντοτε νά μνημονεύσωσι καί.

αττικών. Καταφαίνεται δέ ή άνομοιότης όχι μόνον

τών δύο έν Άκροπόλει μνημείων ασιατικής — νη

έν τώ προειρημένφ τρόπω τής έργασίας τών καθ’

σιωτικής τέχνης, δηλ. τοΟ ένταΟθα άπεικονιζομέ-

εκαστα, έν τφ τύπφ τής περιβολής καί έν τφ σχή-

νου καί τοΟ έν τοΐς « Μουσείοις ’Αθηνών» πίν. 9.

ματι τής παραστάσεως, αλλά παρατηροΟμεν ούδέν

Έχομ εν δύο τεχνίτας έξ ’Ιωνίας, άλλά καί ισάριθμα

ήττον θεμελιώδεις διαφοράς καί εις αυτά τά γενι-

έργα αύτών καταδεικνύοντα—ανάγκη καί πάλιν νά

κώτερα άποβλέποντες.

το έπαναλάβωμεν — οτι ή άσιατική τέχνη είνε τρό

Κατά λόγον άντίθετον προς τά άττικά μνημεία
έν τή τέχνη τών οποίων πολλαχώς καταφαίνεται

που καί έργασίας άνομοιοτάτης πρός τήν τών άλλων
έν Αττική άρχαϊκών μνημείων.

ή ιδιοφυής τοΟ τεχνίτου έργασία καί ζωηρά άντίληψις, τό ένταΟθα άπεικονιζόμενον μνημείον καί τά

Έν ’AOrivat? 1889.

δύο προμνημονευθέντα δμοια αύτφ εινε πεποιημένα

Θ. Σοφουλης

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ
Σελ. 57 στ. 21 άντί έττανθά άνάγνωθι ενταϋθά ecrtcr καί σελ. 65 σημ. 1 άντί το£> Άόρια^οϋ
άνάγνωθι τω Άδριατω.

(Έξεδο'θη τή 15a Μάρτιο» 1889.)
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