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ται ιδίως έν τώ προσοόπω καί έν γένει τή της κε
φαλής επεξεργασία, ήτις παντάπασι δεν μειονεκτεΐ 
της των άλλων, εν τισι δέ καί έπιμ,ελεστέρα είνε 
καί φυσικωτέρα έν τη διατυπώσει των άνθρωπίνων

χαρακτηριστικών. Τψος το άγαλμα τοΟτο εχει ολί
γον τι ελασσον τοΟ φυσικοΟ.

Δεκέμβριος 1887.

Β, Σταης

ΑΓΑΛΜΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΚ ΤΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

( ΓΙιν. 7 και 8 )

Δημοσιεύομεν ενταύθα έν πρώτοις τέσσαρα χαλκά 
-άγαλμάτια ’Αθήνας, άτινα εύρέθησαν επί της Άκρο- 
πόλεως έν ταΐς άνασκαφαϊς των δυο τελευταίων 
έτών. Προέρχονται δέ πάντα έκ της κατά τους χρό
νους τοΟ Κίμωνος γενομένης έπιχώσεως της συνι- 
-σταμένης υπό των λειψάνων της ύπό των Περσών 
έν ετει 480 π. X. καταστροφής1 καί φέρουσι καί 
ταΟτα πολλαχώς τά του πυρος ίχνη. Των τριών έκ 
τούτων εύρέθησαν καί αιχαλκαι έπίσης πλίνθοι, φέ- 
ρουσαι άναθηματικάς έπιγραφάς,άς συνεκδίδο μεν έν- 
ταΟθα κατά το πραγματικόν αύτών μέγεθος2. Αί μι- 

κραί όμως αύται βάσεις δεν ήσανάρκεταί όπως βα- 
στάσωσιν ασφαλώς τά βαρέα ταΟτα καί άναμφιβόλως 
όλόχαλκα άγαλμάτια, άλλ’ένιδρύοντο, ώς φαίνε
ται it άλ.λων παρομοίων3, έπί λίθινων βάθρων καί 
έστερεοΟντο διά μόλυβδου άφθόνως έπιχεορ.ένου.

Καί τά τέσσαρα άγαλμάτια έχουσι τον τύπον 
της προμάχου Άθηνάς καί εικονίζουσιν αυτήν φέ- 
ρουσαν Αιγίδα — πλήν το0 έν πίν. 8,3 —καί αττι
κόν κράνος μεθ’ ΰψηλοΟ μέν άλλ’ ώς έπί τό πολύ, 
ώς εϊκός, άποκεκρουσμένου 7ώφου καί βαδίζουσαν 
μ.έ τό άριστερον σκέλος προτεταμένον, πάλλουσαν 
δέ τό δόρυ διά τής υψωμένης δεξιάς καί προβάλ- 
λουσαν τή αριστερά τήν ασπίδα' άμφότερα τά δπλα 

ταΟτα ή σαν πρόσθετα, θά πραγματευθώμεν περί

1 ’Ί8ε νΟ'ν ιδίως Mitth. d. arch. Inst. Athen 1S86 a. 162 έξ·. 
Dorpfeld. 'Ρωμαΐ3ου-Κα6βσ.3ία, Μουσεία ’Αθηνών, a. 5. Όρθως 
κερί τούτου εκρινεν ί)8η πρό 50 Ιτων δ Ross έν Al'cll. Allfsiitze 
I a. 140 έξ.

2 A’, έπιγραφαι μέλλουσι να. Ικδοθωσι και έν τω προσέχει τεύγει 
τοΰ C. I. A. IV. [Έξεοο'θησαν Οπ’άρ. 373, 12. 117. 179].

3 Πρ6. Mitth. d. Inst. Athen 1887 a. 142 Petersen Wochen- 
schrifl fur Iilass. Pbilolog. 1887.

τών άγαλματίων τούτων κατά τήν πιθανήν αύτών 
χρονολογικήν τάξιν.

Α. Τό ύπ’άριθ. 1 ένταΟθα άπεικονιζόμενου εό-

ρέθη προς άνατολάς τοΟ Έρεχθείου κατά τό εαρ
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τού 18871. “Υψος r/ει 0.155. Ή βάσις (άριθ. 2)
εύρέθη ύστερώτερα, ανήκει δέ άναμφιβόλως τώ 
άγαλματίω καί σώζει δυο άποκεκομμένους γόμ-

2
φους, δΓ ών τό άγαλμάτιον προσηλοΟτο έπ’αύτής. 
Ή πλίνθος αυτή συγκειται έκ τριών λεπτών έπι- 
κεκολλημένων πλακών, ών όμως ή ανώτατη μό
νον ήτο δρατή' τά προεξέχοντα περιθώρια τών δύο 
κατωτέρων έκάλυπτεν δ μόλυβδος, δστις και νΟν 
ετι σώζεται δλόκληρος σχεδόν προσκεκολλημένος 
επί τής βάσεως άλλ’ ίσχυρώς κεκαμμένος, μέρος δέ 
τούτου δεικνύει ή εΐκών ύπ’άριθ. 1. Ή γραφή είναι 
επιεικώς αρχαϊκή και δύναται νά θεωρηθή αρκετά 
αρχαιότερα τοΟ τέλους τοΟ έκτου αίώνος.Τό άγαλ
μάτιον φορεΐ, δ'πως και ή καθημένη π. χ. Αθήνα 
τοΟ Ένδοίου2, μόνον χιτώνα, δστις, άνασεσυρμέ- 
νος ύπέρ τήν ζώνην, όπισθεν τε και έμπροσθεν, 
σχηματίζει βαθύν καί κατά τά άκρα όΗύ έχοντα 
τό περίγραμμα κόλπον. Συνήθως εκλαμβάνεται
δ κόλπος οδτος 
θώς , ως τοΟτο 
ται δήλον, εν

ώς ίδιον τι ένδυμα, άλλ’ όχι όρ- 
έξ άλλων παραδειγμάτων γίνε- 

οΐς δ κόλπος είναι πεποικιλμέ-
νος , ώς καί τό κατώτερον του χιτώνος μέρος3. 
"Αξιος παρατηρήσεως καί καθ’οσον εγώ οίδα κατά 
πρώτον άπαντών είναι καί δ τρόπος καθ’δν ένταΟθα 
ή ’Αθήνα περιβάλλεται τήν αιγίδα. Σχήμα μεν εγν. 
ή αίγίς τό σύνηθες αρχαϊκόν, τό μακρόν δ'μως οπί
σθιον αύτής μέρος δεν καταπίπτει έλευθέρως έξηρ- 
τημένον, άλλ είναι άνασεσυρμένον πράς τά εμπρός 
κατ’άμφότερα τά κράσπεδα καί είναι έμπεπορπημέ- 
νον προ τοΟ σώματος, χωρίς δ'μως νά φαίνεται πώς. 
Προς τον τρόπον τούτον τής περιβολής τής αι
γίδος άνάλογον εύρίσκδμεν τόν τρόπον καθ’ ον δ *

* Περιεγράφη βραχέων 6πό Petersen I. ά. σ. 143-
2 Πρ6. Zeitsehrift fur osterr. Gymnas. 1886 σ. 683
3 Π. χ. 'Ρωμαΐδου, Μουσεία ’Αθηνών, πίν. V.
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Ηρακλής καί άλλαι μορφαί έν παραστάσεσιν άρ- 
χαϊκαΐς ώς λ. χ. μορφαί τινες επί του άγγείου 
τοΟ Κλιτίου καί Έργοτίμου περιβάλλονται δοράς 
ζώων1. Οΰτω καί ένταΟθα ή αίγίς φαίνεται ώς 
δορά — αιγίδα άμψιδάσειαν ονομάζει ήδη αυτήν δ 
“Ομηρος.— καί ώς τοιαύτη χαρακτηρίζεται διά του 
έκ φολίδων κόσμου, όν ή άρ/αϊκή τέχνη οό μόνον- 
είδικώς επί τής αιγίδος, αλλά καί άλλαχοΟ τυπι- 
κώς μεταχειρίζεται πρός παράστασιν ούλου τριχώ
ματος2. ’Επί τού οπισθίου δμως μέρους τής αιγί
δος δ τεχνίτης ήμών παρέλιπε τάς φολίδας,οί δέ θύ
σανοι δεν εχουσιν άκόμη τό δεδηλωμένου σχήμα.
τών οτεων. Ή δεξιά y είρ είναι άργήθεν προσκεκολ
λη μένη τή κεφαλή, ή δ’άριστερά είναι πεπλατυ
σμένη επίτηδες προς προσαρμογήν τής άσπιδος, τή:
όποιας δμως οΰδέν ίχνος σώζεται όπως καί παρα
τώ έν Λονδίνω άγαλυ.ατίφ0. Οιπόδες ιδίως έξήλθον 
λίαν άτεχνοι έκ τής γειρός τοΰ τεχνίτου, δπως δά. 
έν γένει ή δλη εργασία τοΟ άγαλματίου δέν είναι, 
λεπτή. Οΰτω καί οί οφθαλμοί ώς άπλά εξογκώματα, 
παρίστανται, ώς τούτο συφνάκις άπαντφ έπί πολυ- 
χρώμων πλαστικών έργων. Τά δέ ώτά είσι κατόπιν 
καί οίονεί παρέργως έξ αύτού τού περιθωρίου τού- 
κράνους πεποιημένα" ή δλη δέ κεφαλή έν κατα
γραφή δρωμένη φαίνεται σφόδρα έπίπεδοε, δπερ 
μαρτυρεί· ότι έξ άρχής προωρισμένον ήν τό άγαλ- 
μάτιον νά μ ή παρουσιάζη ταύτην τήν οψιν. εις τον 
θεατήν. Έν τούτοις τά πρόσωπον δέν στερείται· 
ζωής" τά έπίμηκες άλλα καί εύσαρκου ένταυτφ· 
ωοειδές αύτού σχήμα καί τό μικρόν στόμα ένθυ- 
μίζουσι πρά παντός άλλου τήν έξ Ελευσίνας κε
φαλήν (Έφημερίς ’Αρχαιολογική 1883 πίν. 5), 
Ή δέ κόμη, κατά τά νώτα βραχεία ουσα, δηλού- 
ται οι’ απλών εύθέων εγχαράκτων γραμμών,αΐτινες

1 ΙΙρ6. Beitrage zur Gesch. d. gr. Tracht o. 72.
2 ’Ίδε Bullett. dell'Inst. 1887 a. 163 έξ., οπού ώφειλον νάπαρα- 

θε'σω παραδείγματα, εν οίς άναμφιβόλως δορα’ι ζώων όμοίως χαρακτη- 
ρίζονται,ώς ή χαίτη τοΰ λε'οντυς Ausgrab. Zll Olympia III π. 21 By 
Friederichs-Wolters, Berl. Gipsabgiisse άρ. 306 Επίσης ή έξ 
Έφε'σου γυναικεία κεφαλή παρά Murray, History of gr. sculpt. I 
σ. Ill φαίνεται τρόπον τινά παράλληλον δείγμα τής τοΰ άγαλματίου 
Seiarra διασκευής τής κο'μης, περί ής 6 λο'γο; έν Bullett X η Ο- 'Ο
μοίως παρίσταται ή κόμη και έν μικροί τινι χαλκω άγαλματίιρ, Τυρ- 
ρηνικω βεβαίως, του Μουσείου τής Νεαπόλεο^ όπ’άριθ. 5534. ’Εν
νοείται ότι δύναται τις και άλλα παραδείγματα νά παράθεση.

3 Τοΰ το άποδεικνύει τήν όρθο’τητα τής υπό του Hauser έν Jahrb. 
d. Inst. 1887 σ. 98 έξενεχθείσης γνώμης δτι 6 δή λεγόμενος ήνίοχος 
τοΰ ΤuΥ είναι δπλιτοδρόμος και ότι τή αριστερά χειρι Ικράτει ασπίδα.
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κατά το μέσον περίπου του μήκους αυτών δίισταν- 
τ«ι άλλήλων , καί περατοϋται επίσης εις ευθείαν 
γραμμήν άπολήγουσα.

Τά τρία επόμενα άγαλμάτια άνήκουσι τώ τά μά
λιστα τή αρχαϊκή τέχνη συνήθει τύπω τής προ
μάχου ’Αθήνας* 1, δν Ιδίως χαρακτηρίζει ή στολή 
εκείνη, ήν φέρουσι καί τά πλεϊστα των άρχαϊκών 
γυναικείων αγαλμάτων, ό ΐωνίζων δηλ. πέπλος 
υπέρ τον χιτώνα2. Μεγάλα άγάλματα τοΟ τύπου 
τούτου καθαρώς αρχαϊκής εργασίας δεν περιεσώθη- 
σαν—-διότι επί τής ’Αθήνας τοΟ Αιγιναίου ουτικοΰ 
αετώματος παρατηροΟνται διαφοραί τινες — εχομεν 
δμως αντίτυπα γνησίων άρχαϊκών έργων έν ύστε- 
ρωτέροις χρόνοις πεποιημένα, ως τά γνωστότατα 
μέν εκείνα έν τή Villa Albani καί Δρέσδη1’, ών 
εκείνο μέν,εΐ καί άτεχνότερον έςειργασμένον,αποδί
δει άρχαιότερον πρωτότυπον καί είναι πάντως συμ- 
οωνότερον προς τοΟτο και πιστότερου αύτοΟ αντί
γραφου , κάλλιστον δε, εί καί έλαχχίστης προσο
χής άξιωθέν, είναι τό έκ Vulci δυστυχώς μόνον 
κατά τό ήμισυ κάτω μέρος περισωθέν καί έν 
Museo Gregoriano έναποτεθειμένον . Έζ άρχαίων 
όμως χρόνων έχομεν ικανόν αριθμόν χαλκών άγαλ- 
ματίων συγγενεστάτων προς τά ήμέτερα5, ές 
ών μόνον δύο έδημοσιεύθησαν μέχρι τοΟόε, άμ- 
οότερα δ’ έζ ’Αθηνών' πρώτον τό έν έτει 1836 ύπο 
Ross μεσημβρινώς τοΟ Παρθενώνος έν τή Κιμω- 
νείω έπιχώσει εύρεθέν, βπερ βραδύτερου περιήλθεν 
εις κτήσιν τοΟ Oppermann έν Ιίαρισίοις6, δεύτε
ρον δέ τό άνήκον εις τό Βρεττανικάν Μουσείου καί 
υπό Murray δημοσιευθέν 7, δπερ 6πέρ παν άλλο τή

1 ΓΙρβ. νΟ’ν Furlwiingler Ιν τφ τοΟ Reseller μυθολογικό! Λεξικφ 
σ. 692 και εξ.

51 Τήν ονομασίαν ταότην προέτεινα έν Mitth. d. IllSt. 1886 σ. 354. 
Πρβ. χαι Έψημ. Άρ'/αιολ. 1886 σ 131 σημ. 1.

3. Iriederichs-Wolters, Berliner Gipsabgiisse ip 445 χαι 
444. ΤοιαΟτα εξεπίτηδες αντίγραφα προς τοΟ'το πεποιημένα 31ν έπρεπε 
να συγχέωνται μετά έργων τέχνης αληθώς άρχαϊζοΰσης, έστω χαι αν 
ακόμη δεν είναι άπηλλαγμε'να μεταβολών και προσθηκών εναντίων τη 
τέχνη, καθ' ην Ιποιοϋντο.

5 Museo Gregor. II1 πίν. 104, 4 I3 πίν. 98, 4. Οίίτε έν τη εΐ-
ν.ονι φαίνεται οίίτε έν τώ ζειμένω άναφέρεται η μακρά και κάτω κρεμα- 
μένη αΐγίς.

51 Bull. dell’Inst. 1864 σ. 78 καί ίξ. Brunn.
6 Ross Arch. Aufslitze I πίν. 7 σ. 106· Frohner Notice de la 

sculpt, ant. du Louvre σ. 141. Friederichs-Wolters άριθ. 108. 
ΆπίΟανον 3έν είναι μεταξύ των έν τώ Μόυσείω της Άκροπολεως άπο- 
κειμένων χαλκών πλίνθων νά εόρίσκηται καί ή πλίνθος τοϋ αγάλματος 
τούτου.

7 History of gr. sculpt II πίν. 10 σ. 110.

έν Δρέσδη Αθήνα ομοιάζει καί τοϋ οποίου ή κε
φαλή— ει καί ή ολη μορφή άρχαίζει — είναι τόσον 
τελείας τέχνης, ώστε δ εκδότης ήθέλησε νά τά συ* 
σχετίση πρός την πρόμαχον τοϋ Φειδίου1' δυσκό- 
λως όμως ήθελεν έμμείνει καί σήμερον έτι εις ταύ
την τήν γνώμην του, δπόταν γινώσ/.ομεν πόσον ή 
τέχνη ειχεν άναπτυχθή ήδη προ τοϋ 480. Νϋν άς 
έςετάσωμεν τά εις τά προϋπάρχοντα νεωστί προσ- 
τεθέντα τρία άγαλμάτια.

Β. Τό ύπ άριθ. 3 παρατιθέμενου άγαλμάτιον εό- 
ρέθη δυτικώς τοϋ Έρεχθείου άρχομένου τοϋ 1886.

ιιΦ :-· is? >ι " lies * · μ

Ύψος εχει 0.16. Η βάσις αύτοϋ (άριθ. 4) εύ- 
ρέθη μετά εν έτος καί πλέον άνατολικώς τοϋ Έρε- 
χθείου, έχει δέ σχήμα ταπεινής θήκης καί φέρει 
επί έκατέρας τών μακρών πλευρών δύο ορθογώνια 
κοιλώματα, εις ούδέν άλλο χρησιμεύοντα ή πρός 
ύποδοχήν καί κατακράτησιν ούτως είπείν τοϋ έγ-

1 Επίσης και δ Furtwangler θέτει τό άγ·αλμάτιον εις τό 450 έτος 
"15. Roscber Lexikon d. Myth. σ. 693.

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1887. 10
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•/εομένου μόλυβδου, χάριν άσφαλεστέρας του αγάλ
ματος επί τοΟ λίθινου βάθρου ίδρύσεως. Καί ταύτης 
της πλίνθου ή γραφή είναι επιεικώς παλαιά. Ανήκει 
δέ βεβαιότατα ή πλίνθος αυτή εις το άγαλμάτιον,

αν καί σήμερον δεν έναρμόζονται ακριβώς οί Οπό 
τούς πόδας τής μορφής γόμφοι εις τούς επί τής 
πλίνθου τόρμους , διότι έβλάβησαν Οπό τοΟ πυ
ρές καί διότι ο αριστερός πούς είναι κεκαμμένος. 
Αλλά καί άλλαχοΟ κατάδηλος είναι ή τοΰ πυρός 

έπίδρασις, οΐον επί των τής αιγίδος εγχαράκτων 
φολίδων, αίτινες ίδιους επί των νώτων έφθάρησαν 
πολύ καί επί τής ρινός, ήτις έτάκη έν μέρει. ΤοΟ 
κράνους 6 λόφος ήτο πρόσθετος, ή δέ στεφάνη φέ
ρει πλησίον των ώτων μικρούς ήλους έξ ών ό μέ“ 
σος είναι άποτεθραυσμένος. Έπί τοΟ πήχεως τής 
άριστεράς χειρός σώζεται προσκεκολλημένον, ώς 
καί έπί του Οπό Ross δημοσιευθέντος καί των δύο 
ετέρων κατωτέρω μνημονευόμενων άγαλυ.ατίων τό 
όχανον τής άσπίδος, ή δέ άκρα χειρ κρατεί ακόμη 
τεμάχιόν κεκαμμένον τοΟ ετέρου όχάνου. Ή διά- 
πλασις τής έσθήτος είναι επιμελής, ή δέ κίνησις 
πλήρης ό'ράσεως. Κατά πάντα ταΟτα ή ήμετέρα 
Αθήνα είναι τελειότερα τής τοΟ Oppermann, προς 

την οποίαν άλλως ομοιάζει πλειότερον των λοιπών 
ένταΟθα δημοσιευομένων. Οί οφθαλμοί καί ή κατά 
τά νώτα κόμη είναι εγχάρακτοι. Ή στρογγυλοει- 
δής καί εύσαρκους εχουσα τάς παρειάς κεφαλή τοΟ 
άγαίλματίου ανήκει εις τον τύπον εκείνον τοΟ οποίου 
τό κυριώτατον παράδειγμα είναι ή ΆθηνάήέκτοΟ 
αετώματος τοΟ έπί Πεισιστράτου κτισθέντος ναού 
τής ’Αθήνας1. Κλίνω δέ νάποδώσω εις τον αυτόν 
Γηςτέχνης τρόπον καί τό ήμέτερον άγαλμάτιον,τρό
πον τέχνης,όν δυσκολεύομαι νά δεχθώ ώς αττικόν.

4 Ίώϊ|[ΐ. Άρ/. 1883 πίν. 4 α. 93 υπό Φιλιού. Mitth. d. Insl- 
1886 σ' 185 εξ. '

Γ. Τό έν πίνακι 8 άριθ. 3 άγαλμάτιον εύρέθη 
έκεΐ όπου καί τό όπό στοιχεϊον Β, ύψος δέ έχει 
0.193. 'Ένεκα τής έλλείψεως των ποδών είναι, 
αδύνατος ή μεταξύ των εύρεθεισών πλίνθων άνα- 
ζήτησις τής άνηκούσης τώ άγαλματίφ βάσεως. 
Ό δεξιός βραχίων ίσχυρώς συντακείς όπό τοΟ πυ
ρός έκάμφθη, ή δ’αριστερά άκρα χειρ είναι κοίλη 
ίνα έφαρμόζηται έναύτή τό έτερον τής άσπίδος δχα- 
νον. Ό λόφος τοΟ κράνους δέν έχύθη χωριστά, ώς 
δεικνύει ή κάτω άκρα αύτοΟ, ούσα προσκεκολλημένη 
κατά τό προς τά δεξιά τής έπί των νώτων κόμης μέρος 
σύμφωνα πράς τήν τής κεφαλής κλίσιν. Τό άγαλ
μάτιον τοΟτο διαφέρει πολλαχώς τοΟ όπό στον/. 
Β καί άλλων τοΟ αύτοΰ τύπου. Τήν ελλειψιν τής 
Αιγίδος έχει κοινήν μετά τίνος άγαλματίου όπό 
Brunn περιγραφέντος1. Καί έν αυτή δέ τη κατά 
τον ώρισμένον τύπον ποιήσει τής άναβολής προσέ- 
θηκέ τι ίδιον ό τεχνίτης τοΟ ήμετέρου άγαλματίου' 
αί πτέρυγες λ.χ. τοΟ άποπτύγματος τοΟ πέπλου 
όπό τήν άριστεράν μασχάλην χωρίζονται άπ άλ- 
λήλων όπό βαθείας αύ'λακος, τά εξωτερικά όμως 
κράσπεδα αύτών είναι ένειργασμένα καθ’ όλως τυ
πικόν ζητοειδές σχήμα. Επίσης καθ’ ώρισμένον 
τυπικόν σχήμα είναι πεποιημένη καί ή λοξή ται
νία, ήν ο πέπλος κατά τό στήθος απεργάζεται. 
Τουναντίον ή κεφαλή, ήν δυστυχώς ό πίναξ 8 δέν 
αποδίδει κατά πάντα πιστώς, μαρτυρεί καλήν καί 
επιμελή εργασίαν καί τύπον λεπτόν τέχνης ανε
πτυγμένης. Προς τήν κεφαλήν του ήμετέρου άγαλ
ματίου τήν μείζονα ομοιότητα, έξ όλων όσων έν- 
θυμοΟμαι, εχει κεφαλή τις ’Αθήνας έκ μαρμάρου 
ολίγον τοΰ φυσικοΟ μεγέθους υστερούσα, κτήμα 
του Βαρώνου Barracco έν Ρώμη, ής άπαν τό άνω 
μέρος τοΟ κράνους ήτο πρόσθετον. Περί τής κεφα
λής ταύτης , ήτις καθ όσον οίδα είναι είσέτι άνέκ- 
δοτος, δέν δύναμαι ασφαλώς νά είπω έάν είναι έρ- 
γον αρχαϊκής τέχνης, ή άπομίμημα άρχαϊκοΟ πρω
τοτύπου, ούχ ήττον κλίνω νά πιστεύσω μάλλον τό 
δεύτερον. Γενικήν τινα ομοιότητα τύπου προς τήν 

κεφαλήν ταύτην νομίζω, ό'τι μαρτυροΟσι κεφα- 
λαί τινες εκείνων των έν Άκροπόλει2 γυναικείων 
άγαλμάτιον, όσα φαίνονται όντα προϊόντα τής τά

1 Bull. dell’Inst 1864 σ. 79. Συλλογή Meester de Ravestein, 
ής ό κατάλογο; δέν περιήλθεν εις δψιν μου ενταύθα.

2 Πρ6. π.-/. 'Ρωμαίδοο Μουσεία ’Αθηνών πίν. 2, 3-4, Ί3.
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μάλιστα προκεχωρηκυίας τέχνης και τούτου ένεκα 
κλίνω νά δεχθώ δτι και το ήμέτερον άγαλμάτιον 
εχεΐθεν έχει την καταγωγήν, οτι οηλ. είναι και 
αυτό εργον τής νησιωτικής τέχνης. Καί ή διασκευή 
δέ τής κόμης τά αυτά μαρμάρινα έργα μάς άναμι- 
ανήσκει. Αί κατά μόνα; πλοκάδες οέν οηλοΟνται 
οι' εγχαράκτων γραμμών, αλλά, διά σειρών έκ μα
κρών εγκαρσίων αύλάκων,αΐτινες φαίνεται νάήσαν 
έπ’αότοΟήδη του τής μήτρας προπλάσματος έξειρ- 
γασμέναι. Ούδέ θά ήτο πολύ τολμηρόν νά δεχθώμεν, 
οτι 6 τρόπος οδτος τής ποιήσεως τής κόμης είναι 
άπομίμησις των πασίγνωστων εκείνων επί των μαρ
μάρινων αγαλμάτων πλοκάμων, οίτινες φαίνονται 
ώσεί ζητοειδώς συγκεκλασμέναι έκ χάρτου ταινίαι.

Είναι άρά γε έξ αρχής ο τρόπος ουτος τής σχημα- 
τοποιήσεως τής κόμης τών ίδιαζόντων γνωρισμά
των τής νησιωτικοϊωνικής τέχνης* ; Αλλά καί αυ
τός ό κρωβύλος ιδιόρρυθμον έχει το σχήμα, βρα- 
χύνεται οηλ. προς τά κάτω δίκην ανεστραμμένης 
λύρας.

Δ. Μέγιστον καί — ίσως εξαιρέσει τοΰ έν Αονδίνω 
ευρισκομένου — κάλλιστον τών περί ών ένταΟθα ο 
λόγος είναι το έν πίνακι 7^ άπεικονιζόμενον. Εύρέθη 
τον Μά.ϊον τοΟ 1887 άνατολικώ,ς τοΰ Ερεχ θείου 
6πό τήν κατεοαφισθεΐσαν θόΑον \ 'Ύψος έχει 0.288 
εξ ών τά 0.062 άποτελοΰσι το ύψος του προσθέτου 
λόφου τοΟ κράνους. Τήν βάσιν (άριθμ. 5) άνεΟρον 
μεταξύ τών χαλκωμάτων, άπερ πρόπολλοΟ έκέκτη-

το το Μουσεϊον τής Άκροπόλεως, πότε δέ καί ποΰ 
αυτή εΰρέθη δεν δύναμαι δυστυχώς νά ορίσω. Εί * 
καί ή επιφάνεια αύτής είναι κατά τι κεκυρτωμένη, 
προσαρμόζουσιν ούδέν ήττον οί σωζόμενοι γόμφοι εις 
τους τόρμους αύτής. ΠροσηλοΟτο δέ τό άγαλμάτιον 
διά περονών, αΐτινες άμέσως ύπό τήν πλίνθον ένε- 
σφηνοΟντο εις τούς λο’ξώς τετρημένους γόμφους. 
Πλεϊστον δέ συνεοάλλετο εις τήν στερεότητα καί το 
οτι οί γόμφοι κατά μήκος ίκανώς διίσταντο άλλήλων 
καί έν τή τεχνική ταύτη λεπτομερεία καταφαίνε
ται ή ύπεροχή τοΟ έργου τούτου συγκριτικώς προς 
τά ανωτέρω ύπο στοιχεία Α καί Β. Ή πλίνθος έχει 
τρεις βραχμϊς πόδας διατεθειμένους ώς τά τρία 
σκέλη τών έλληνικών τραπεζών1. Οί πόδες συν- 

* !Ιρ6. Arch. Zeilung 1884 σ. 179, 1885 ο. 287 Rliimner.

δέονται τή πλινθφ καί διά μικρών κυλινδρικών ρά
βδων, αίτινες δεν φαίνονται έν τή απεικονίσει, καί 
έχρησίμευον ιδίως ΐνα συγκρατώσι τον μόλυβδον 
δι’οδ ή χαλκή πλίνθος έστερεοΰτο επί έτέρας μεί· 
ζονος βάσεως- επί άλλης δέ τίνος χαλκής πλίνθου 
έχούσης όμοιους πόδας έσώθη προσκεκολλημένος 
έτι ο μόλυβδος. Η γραφή είναι νεωτέρα ή τών

1 Βέβαιον νησιωτικόν παράδειγμα εχομεν τόν Ια Νάξου ’Απόλλωνα 
έν τή Arch. Zeitung 1879 πίν. 7, έτι δέ και τόν συγγενέστατον τούτο) 
Ικ τοΰ έν τω Πτώω ναοδ, Bull, de corr. hell. 1886 πίν. 9 σ. ill! 
έξ. HolleaUX. ’Επίσης και τό έν’Ολυμπία άγαλμάτιον νεανίου κατα- 
κειμένου, Ausgr. zu Olymp. V πίν. 28, Friederichs-Wolters, 
Berl. Gipsabgiisse άρ. 378 δύναταί τις ν’άπονείμη εις τήν έξ άνα- 
τολών τέχνην. Βεβαίως όμως δέν έλλείπουσι και παραδείγματα πελο- 
ποννησιακά.

2 Άπεικονίσθη έν τή έφημερίδι «Άκροπολει», πεοιεγράφη δέ υπό 
Petersen έν Mitth. d. Inst. Athen 1887 σ. 142.
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Οπό στοιχ. Α και Β, καί τοιαύτη όρ.ως οδσα δύ- 
ναται ν’ άναχήή εις τον έκτον αιώνα, χωρίς όμως 
ί] χρονολογική αυτή κατάταξις νά ήναι καί πάν
τως αναγκαία. Το άγαλμάτιον άνέθηκε γυνή τις : 
MeJ-ησώ άνεθηκεν δεκάτην τ Αθηναία' το ονομα 
τοΟτο δέν άπαντα έν τω Αεξικφ. Ή παραδόξως μ ή 
συνεχής Οέσις των γραμμάτων τής δευτέρας καί 
τρίτης πλευράς καί άλλαι τινές ενδείξεις, οΐον τδ 
σχήμα τοΟ τελευταίου Ν, δπερ φαίνεται ώσεί έκ L· 
ποιηθέν, άγουσιν ή μας εις τήν όπόθεσιν δτι το μέ
ρος τοΟτο τής νΟν επιγραφής κατέλαβεν έκεΐ τήν 
Όέσιν προγενεστέρας τίνος άπεξεσμένης- άλλα δέν 
ήδυνήθην καί νά πεισθώ δτι όντως οδτώς έχει το 
πράγμα,

Το αγαλμάτων διατηρείται κάλλιστα. Μετά τής 
άσπίδος άπεκρούσθη καί τδ άνω μέρος τοΟ ετέρου 
των ό χάνων αυτής- τοΟ δε ετέρου σώζεται ετι καί 
νΟν προσκεκολλημ,ένον τή χειρί μικρόν τι λείψανον. 
Τδ στήριγμα τοΟ ύπερφυοΟς λόφου τοΟ κράνους 
έχει, ώς πολλάκις εν τή αρχαϊκή τέχνη συμβαίνει, 
σχήμα λαιμοΟ κύκνου. Ή στολή τοΟτο έχει τδ 
ϊδιάζον, δτι ο χμτών είναι όρατδς κατά τούς πόδας 
ύπδ τδν πέπλον, δπως έν τή τής Δρέσδης Αθήνα 
καί τή τοΟ ΓρηγοριανοΟ Μουσείου καί ιδίως κατά 
κανόνα επί.άρχαϊζόντων αναγλύφων, σπανίως δέ 
επί έργων τής γνήσιας άρχαϊκής τέχνης1. Ή εύ- 
ρεΓα χειρίς τοΟ αριστερού βραχμονος καταπίπτει 
επί του στήθους καί κατακαλύπτει τήν περί το στή
θος λοξήν εκείνην ζώνην (πρβ. Γ’). Κατά τδν δε
ξιόν βραχίονα δέν ύπάρχει χειρίς, μόνον δέ δ πέ
πλος, τοΟ οποίου αί πτέρυγες κάτωθεν μέχρι που 
•αύτής τής μασχάλης συνερραμμέναι φαίνονται ού- 
σαι, σχηματίζει εκεί είδος τι στενής οπής δι ής δ 
βραχίων εξέρχεται.

Ή επίνοια τοΟ έργου ού μόνον χάριεν άλλα καί 
άληΟές καλλιτεχνικόν πνεΟμα μαρτυρεί", ή εργασία 
δμως αύτου ή δυνατό κατά πολύ έπιμελεστέρα νά 
ήναι. Γλυφάνου ελάχιστη εγένετο χρήσις. Μόνον 
αί φολίδες τής αιγίδος καί αί τής κόμης άπλαϊ πυ- 
κναί γραμμαί είναι εγχάρακτοι. Έξ άλλου έλλεί- 
πουσιν έν τω χιτώνι αί συνήθεις καί έν αύτώ τω 
ύπδ στοιχ. Γ. ύπάρχουσαι κυματοειδείς μικρά!

1 Ώ? καί 6 Bohlau, Quaestiones de re'vestiaria σ. 50 Sv μό
νον με'/ρι τοίοε παράδειγμα Ιγίνωσν.ον τό της νύμοής 'Ιμέρα; επί ταυ 
π»ρ* Gardner, Types of greek coins πίν. 2, 18 νομίσματος.

πτυχαί. Ή δέ άπδ τοΟ έργου έντύπωσις είναι, δτι 
τεχνίτης τις ούκ ευκαταφρόνητος έκ τής άπαξ συν
τελεσθείσης μήτρας-—-τής όποιας,προκειμένου περί 
τοσοΟτον μικροΟ πράγματος ήδύνατο νά γίνηται 
συχνή χρήσις —έπώλησεν εό'ωνα αντίτυπα αύτου, 
μή φροντίσας καί νά έπεξεργασθή αύτά έπιμελώς. 
"Αμεμπτος δέν είναι καί ή κεφαλή- καί δμως ένορα 
τις έν τή μικρά ταυτη κεφαλή καί τοιαύτη ού'ση 
κατά τήν έργασίαν λαμπρόν δείγμα τής τδν ώριμον 
αρχαϊσμόν χαρακτηριζούσης ζωής καίχάριτος.’Εάν 
μή άπατώμαι, δυνατόν είναι έκ ταύτης καί μόνης 
νά όρίσωμεν τήν σχολήν, έξ ής τδ μικρόν τοΟτο 
αριστοτέχνημα προήλθεν. Συγγενέσταται πρός τήν 
κεφαλήν τοΟ ήμετέρου άγαλματίου είσί τινες των 
κεφαλών των έν τοίς Αίγιναίοις άετοϊς αγαλμάτων, 
των μάλιστα άνεπτυγμένην τέχνην μαρτυρουσών1, 
ίδια δέ ή τής ’Αθήνας του άνατολικοΟ άετώματος, 
ήν ένταΟθα ύπ’άρ. 6 καί 82, κατά τήν άπεικόνι- 
σιν τοΟ Prachov, παραθέτομεν τή ήμετέρα ύπ’άρ. 
7 καί 9. Τό σχήμα τοΟ κράνους καί ή τής κό
μης δίάταξις — αΰτη δέ όσον άφορα τήν μαρμα-

6 7

ρίνην κεφαλήν μόνον , έννοεϊται , έκ των ιχνών 
των προσθέτων τής κόμης μερών δήλη — αί άνα- 
λογίαι του προσώπου, ιδίως δέ τδ μακρόν τής γέ- 
νυος καί έν γένει τδ σχήμα τών κυρίων μερών 
τοΟ προσώπου συμφωνοΰσι. Καί αύτή δέ ή διάθε- 
σις τής ψυχής, ήν τδ στόμα κυρίως έκφράζει, δη- 
λοΟται έν άμφοτέραις ομοίως, έάν τις μή λάβη

1 Τούτων μνημονεύει χ»ί ό Petersen, Milth. d. Inst. A then 
1887 ®. 143.

2 Annali dell- lust. 1873 ro'v.PQ.IIpa. Expdd.de Morde III 
πίν. 62, 1. Brunn, Beschreibung der Glyptothelc5 a. 93. K. 
Lange, Composition der Aigineten a. 21 εξ.
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ύπ’δψει τήν κατά μέτωπον εικόνα τοΟ Pracliov, 
ήτις ώς πρός τήν άπόδοσιν ταυτής δέν είναι επιτυ
χής, αλλά μάλλον τήν έν τω αΟτω έργω έν κατα
γραφή άπεικόνισιν ώς καί τήν έν Expedition de 
Moree δημοσιευθείσαν. Και έν τή άποτυπώσει δέ

τής κινήσεως ή τοΟ Αίγιναίου άετώματος Άθηνά 
συμφωνεί' καθόλου προς τήν ήμετέραν '/αλκήν, 
πλήν ότι έκείνη έκάλυπτε τόν αριστερόν βραχίονα 
οΰχήι διά τής άσπίδος αλλά διά τής αιγίδος. Ακρι
βώς όμως εις τόν τύπον τοΰ ήμετέρου άγαλματίου 1

ανήκει έτέρα τις μόνον έκ περιγραφής γνωστή μι
κρά /αλκή Άθηνά ές Αΐγίνης, ήτις κατά τόν Brunnf 
μεγίστην έχει ομοιότητα πράς τήν Οπό Ross δημο- 
σιευθεϊσαν,καί τήν όποιαν τούτου ένεκα ούχί πολλοί 
των άρχαιολογούντων σήμερον θά ήσαν πρόθυμοι 
νά ύπολάβωσιν ώς έξ ’Αθηνών έπείσακτον εις τήν 
γείτονα νήσον. Δέν όκνώ λοιπόν νά είπω δτι θεωρώ 
καί το ήμέτερον άγαλμάτιον, ώς εργον αίγιναίου 
τεχνίτου και δή καί τίνος τών κορυφαίων' τήν 
δέ μικρότητα αύτοΟ δέν θά ήδύνατό τις πλέον 
ν’ άντι'τάξγ) κατά τής ύποθέσεως ταύτης, ώς θά 
έπραττεν ίσως πρότερον, καθόσον γινώσκομεν νυν 
ότι καί αύτός ό Όνάτας προ τής καταστροφής τής 
Άκροπόλεως έποίησεν ανάθημα προωρισμένον ίνα 
ίδρυθή έν αύτή, τετράποδόν τι, ίσως κέλ.ητα όχι 
πολύ μείζονα βεβαίως τοΟ ήμετέρου άγαλματίου. 
Μαρτύριον δέ ή βάσις τοΟ έργου τούτου, ήτις έδη- 
μοσιεύθη έν τφ Β'3 τεύχει τοΟ παρόντος περιοδικοΟ \ 
Ή έπιγραφή αύτη καί ή τοΟ Κάλλωνος άποδεικνύου- 
σιν οτι έκ πλάνης έπίστευσάν τινες, ότι αί Αθήναι 
άπέστεργον τούς τεχνίτας τής γείτονος νήσου. Πρό 
τίνος δέ εύρέθη καί χαλκή κεφαλή, δημοσιευθείσα

1 Bull, dell Inst. 1864 σ.78. Έν τ5) Συλλογή των σ/εόιασμάτων τοΰ 1ν 'PoSjjuvj Γερμ. Άρχαιολογικοΰ ’Ινστιτούτου ά-όν.Ξ'.ται έ'τι καί σχε
δίασμα τοΰ άγαλματίου Οπό Geofroy ποιηθε'ν.

a [Έμελλεν νά δημοσιευΟί] εν τω Β' τεύχει, άλλα μή παραδοΟε'ντος τοΰ άρθρου, παρατίθενται ΙνταϋΟα μόνον τά πρό; τοΰτο κατασκευασΟε'ντα 
τότε απεικονισματα. Ιο.νυν και εν C. I. A. IV, 2. σ. 89, 373" όημοσιευθεισχν τήν περί ή; ό λόγο; βασιν-]
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εν πίνακι 3 σ. 43 της εφημερίδας ταύτης1, αρι
στούργημα αρχαϊκής τέχνης, ής τον δεδηλωμένον 
αΐγιναίον τύπον και αί ζωηρότατοι περίτοΟ εναντίου
διαβεβαιώσεις ούδαμώς ίσχύουσι νά έπισκότίσωσι.

Τά δύο αίγιναΓα παραδείγματα τοΟ ήμετέρου της 
Αθήνας τύπου Θά ήδύναντο νά παραγάγωσιν ημάς, 
δπωςόπολάβωμεντήν Αίγιναν ώςτήν αρχικήν αύτοΟ 
πατρίδα. Άλλ’ αί ΐδιορρυθμίαι, ά; εν τώ Β καί Γ 
παρετηρήσαμεν, άποτρέπουσιν ημάς από τούτου. 
”Οθεν κλίνω μάλλον νά πιστεύσω δτι ή πατρίς του 
κοινοΟ καί Θεμελιώδους τύπου έν τούτοις άνατολι- 
κώτερον, ίσως εν τινι των της ’Ιωνίας νήσων, ζη- 
τητητέα είναι, όπόθεν καί ό τύπος των έν ηρεμία 
εικονιζομένων γυναικών των την αύτήν περιβεβλη- 
αίνων στολήν—ών δύο επίσης χαλκά άγαλμάτια 
εύρέθησαν έν Άκροπόλει — εις Δήλον Αίγιναν καί 
Άτ τικήν ήλθεν. παρά την εναντίαν γνώμην εκεί- 
νων, οίτινες, άνω ποταμών χωροΟντες, ΰπολαμβά- 
νουσιν δτι αί Άθήναι του έκτου αϊώνος έξήσκησαν 
ύπέροχον έπίδρασιν επί τής τέχνης του έν άπασι 
μάλλον προηγμένου έλληνικοΟ στοιχείου έν τή 
Ανατολή. Έν Άθήναις όμως επρεπεν ο τύπος 
ουτος τής θεάς νά τύχη άσμένου ύποοοχής, άτε 
τοΟ γενικοΟ αύτοΟ σχήματος συμφωνοΟντος προς 
τον τύπον τής αρχαίας Πολιάδος2.

Ε. ΠαραΟέτομεν ετι ένταΟθα ύπ’άριθ. 10 κατ’

έμον άπλοΟν σχεδίασμα καί την εικόνα τεμαχίου

1 Πρβ. Ρωμαίδου Μουσ. Αθηνών πίν. 15.
2 Ίην οχι νέαν ταύτην γνώμην Οπεστηριζα εναντίον των έν Roscher, 

Leiikon d. Mythologie σ. 687 ενστάσεων τοϋ Furlwiingler άν«γ- 
γέλλων το εργον τοοτο έν Zeitscbr. fiir oslerr. Gymn. 1886.

ταπεινού χαλκού αναγλύφου έκ των τής Αρχ- 
Εταιρίας συλλογών (άρ. χαλκ. 772, ύψους0.11). 
Ή επιφάνεια αύτοΟ είναι ύπο τοΟ χρόνου ίκανώς· 
έφθαρμένη καί πλήρης κηλίδων' πάχος εχει μόνον- 
0.007. ’Αναγνωρίζει τις έκ πρώτης όψεως λειψά- 
νον παραστάσεως ΆΘηνάς εντελώς όμοιας τώ έν· 
πίν. 4 τής Έφημερίδος ταύτης δημοσιευΟέντιάγαλ- 
ματοειοεί άναγλύφψ1 καί δή καί κατά τά μέτρα. 
Προθύμως μάλιστα ήθελέ τις δεχθή δτι άμφότερα. 
έκ τής αότής προήλθον μήτρας2, εάν μή ΰπήρχον 
επί τοΟ τεμαχίου τούτου μικραί τινες διαφοραί καί. 
έπί τοΟ ώμου πλοκαμίς τις έπΐ πλέον. ΔιπλοΟν τήν- 
δψιν ήτο έπίσης καί τό άντίτυπον τοΰτο' έπί τής 
οπίσθιας επιφάνειας σώζονται έτικαταφανή λείψανα: 
τής προσκεκολλημένης ποτέ έτέρας όψεωςτοΟ άγαλ- 
ματίου. ΉγοράσΟη υπό τής Εταιρίας έν ετει 1877, 
αγνοείται δέ ό τόπος τής εύρέσεως αύτοΟ καί ού- 
οόλως άπίθανον νά προέρχηται έπίσης έκ τής Άκρο— 
πόλεως.

Σύν τοίς χαλκοίς τούτοις εύρήμάσι τών τελευ
ταίων ως τά πολλά άνασκαφών έκδίδομεν καί μαρ- 
μάρινον άγαλμάτιον εόρεθέν έν ετει 1864 κατά τήν- 
προς Οεμελίωσιν τοΟ έν Άκροπόλει Μουσείου γε- 
νομένην σκαφήν. Διά βραχέων πολλάκις έγένετο- 
λόγος περί τής σπουδαιότητος αύτοΟ έν τή ιστορία, 
τής τέχνης3, αλλά δεν ετυχε μέχρι τοΟδε τής πρε- 
πούσης μετ’ είκόνος δημοσιεύσεως, διότι ού'τε φωτο
γράφημά τι τοΟ Κωνσταντίνου (άρ. 42), δστις απει
κόνισε καί τοΰτο. όμοΟ μετ’άλλων γλυπτών έργων, 
ού'τε το πρόχειρον σχεδίασμα, δπερ έν τή πραγματεία, 
μου περί ελληνικής στολής παρέθηκα4,είναι άξιαιτοΟ- 
ονόματος. Έν τώ 8ν πίνακι παρέχομεν δύο όψεις 
τοΟ άγαλματίου κατά την αύτογραφικήν λεγομένην 
μέθοδον έξ ίχνογραίρήματος τοΟ Gillieron. Τό άγαλ
μάτιον εχει ύψος 0.82 έξ ών τά 0.045 άνήκουσι 
τή περιφερική καί άτελώς έξειργασμένη πλίνθφ,

1 ”Ας ρηθη ένταΰθα, δτι ή δηρ,οσιευθεΤσα λιθογραφική εΐκών δέν απο
δίδει πιστώς την κεφαλήν, ιδίως δέ καθιστά ήττον oatopav τήν έκιρρα- 
σιν αυτής.

- Ό έκδοτης έν σελ. 31 έσφαλμένως θεοιρεΐ τό έν Άκροπόλει εό
ρεθέν ώς σωυρήΛατον·.

3 Arch. Zeitung 1864 σ. 234* Postolakka. Bull. dell’Insl 1864 
σ. 85 Brunn κατά τους Decharme και Pervanoglu. Mitth. d. 
arch. Inst. Athen 1881 σ. 86, 93 σημ. 2 K. Lange, von Sybel, 
Katalog. άρ. 5003. Milchhofer, Museen Athens σ. 54. Arch. 
Zeitg. 188.» σ. 213 έξ. Sehreiber. Roscher, Leiik. d. Mythol. 
σ. 695, 1720 Furlwiingler.

* Beitrage zur Gesch. der gr. Tracht σ. 142 σχ. 47.
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ήτις, πλάτος έλουσα 0.265, ένεσφηνοΰτο βεβαίως 
-εις τό βάθρον. Ο λίθος, έξ ού το εργον πεποίηται, εί
ναι νησιωτικόν άδρόκοκκον καί ύπόφαιον την χροιάν 
μάρμαρον, οίον εύρηται πανταχοΰ καί εν Πάρω καί 
Χίω άκόμη, καί οίονεί τήν μέσην μεταξύ τοΰ 6- 
λως φαιοΰ καί τοΰ λευκό0 κατέχον θέσιν. Τίνα τα 
'άποκρουσθέντα αύτοΰ μέρη εννοεί εύκόλως δ ανα
γνώστης έκ της είκόνος' κατά τά λοιπά ή διατή- 
ρησις αύτοΰ είναι όχμ κακή, τοΰ δέ χρωματισμού 
πολλαχοΰ διεσώθησαν έρ,φανή λείψανα, εΐκαίτό έρ- 
■γον επί μακρόν χρόνον διέμεινεν έν όπαίθρψ μέχρις 
άποπερατώσεως τοΰ Μουσείου. Ή έσω επιφάνεια 
τής αιγίδος φέρει ζωηρόν ερυθρόν χρωματισμόν, 
επί δέ τής εξωτερικής αύτής επιφάνειας ίχνη μόνον 
•σώζονται, ιδίως καταφανή έπί τοΰ άριστεροΰ ώμου 
καί τοΰ άριστεροΰ μέρους τοΰ στήθους, ώς δηλοΰ-

ται έντώ παρατιθεμένω ζιγκογραφήματι εις το ήμισυ 
ποΰ πραγματικοΰ μεγέθους ποιηθέντι. Τά σκιερά 
μέρη δηλοΰσιν επιφάνειαν τοΰ μαρμάρου διαβε- 
βρωμένην, εκεί δέ εικάζω ότι ήσαν έπιτεθειμένα 
τά μάλλον εξίτηλα χρώματα, πιθανώς το έρ'υ- 
‘θρόν,τούναντίον δέ διάτων στερεωτέρων χρωμάτων, 
τοΰ κυανοΰ ή πρασίνου πιθανώς, Φαίνονται ότι ήσαν 
κεχ_ρωματισμένα εκείνα τά μέρη ών καί νΰν ή επι
φάνεια λαμπροτέραν διετήρησε τήν δψιν1. Αί κά
θετοι έν μέσιυ τών φολίδων γραμμαί είναι εγχάρα
κτοι.Τήν αύτήν επιμέλειαν,οίαν όχ_ρωματισμός,δει
κνύει καί ή όλη εργασία τοΰ άγαλματίου παρά τον 
καταφανώς άκομψον τύπον τής μορφής. Τά τής 
έσθήτος κράσπεδα είναι άρκετά βαθέως γεγλυμ- 
μένα, ή δέ αίγίς ήτο κατ’ άμφότερα τά ρ.έρη τών 
νώτων ώς λεπτή (πάχους 0.01) προεξέχ^ουσα πλάξ 
είργασμένη καί κατά τά άκρα τοΰ όδοντωτοΰ κρασ
πέδου της έφερε πιθανώς μετάλλινους δρεις, ένηρ- 
μοσμένους εις όπάς πλάτους 0.005.

Ή Αθήνα φέρει χχτώνα, οστις μόνον διά τών 
βραχειών καί στενών χειριδών του κατά τούς ώμους

1 Κηλί; τι? μεγάλη πρασίνου χρώματος κατά τό έμπροσθεν κάτω 
μέρος της ΙσΟήτος παρήχθη έκ της γειτνιάσευνς συντεθαμμε'νου μετάλ
λινου η τούτον οέροντος τόν -/ρωαατισμόν αντικειμένου.

γίνεται καταφανής. Αί λεπταί έκείναι πτυχ_αί, αΐ 
συνήθως άπαντώσαι έπί τών χειριδών τών αρχαϊ
κών αγαλμάτων, έλλείπουσιν ένταΰθα εντελώς, ώς 
λ. χ. καί έπί τοΰ ωραίου αγάλματος τοΰ δημοσιεο- 
θέντος έν τοΐς « Μουσείοις τών Αθηνών » πίν. 14. 
Έπί δέ τοΰ χμτώνος φέρει επίσης τόν πέπλον, ούχί 
όμως τοιοΰτον, οίον ή ιωνική τέχνη μετεποίησεν καί 
οίον εύρομεν έτι αυτόν ύπάρχοντα έν τοΐς άνωτέρω 
περιγραφείσι χαλκοίς άγαλματίοις, άλλ’ όπό τον 
ώραΐον έλεύθερον τύπον όν ό Φειδίας έδωκε τφ τής 
Προμάχου ’Αθήνας αύτοΰ καί τφ τής Αημνίας καί 
όν έγώ άλλαχοΰ ώς κατ’ έξοχήν αττικόν τύπον τοΰ 
τής Άθηνάς πέπλου νάποδείξω προσεπάθησα1. Καί 
έντούτφ δέ ήδη τό παρόν αρχαϊκόν εργον φαίνεται δν 
ό πρόδρομος τής τελείας τέχνης. Ή αίγίς εχει μέν 
άληθώς ετι τό αρχαϊκόν σχήμα, μακροτέρα όπι
σθεν κατά τά νώτα καταπίπτουσα, άλλά τό εις τό 
τέλος τοΰ παρόντος άρθρου κατά έμόν-σχεδίασμα 
εις τό ήμισυ τοΰ πραγματικοΰ αύτοΰ μεγέθους εί- 
κονιζόμενον Γοργόνειον, όπερ φέρει αύτη γεγλυμ- 
μένον έπί τοΰ όμαλώς έξέχοντος έξαγώνου έπιπε- 
δου, δεικνύει τον έν τφ μέσω ίστάμενον μέτριον 
έκείνον τύπον, τόν παριστώντα αύτό άνευ τών θη
ριωδών εκείνων χαρακτηριστικών, δι’ ών είκόνιζεν 
αύτό ή άρχαϊκή τέχνη. Τό τοΰ ήμετέρου αγάλ
ματος Γοργόνειον δεν διαφέρει πολύ τοΰ έπί τών 
αντιτύπων τής Παρθένου Αθήνας2 εϊκονιζομένων. 
Καί όμως ό τύπος αύτοΰ οδτος είναι πολύ αρχαιό
τερος τής ύπό τών Περσών καταστροφής, άπαντα 
δέ, καθ’ όσον οίδα, τό πρώτον έπί τής άσπίδος τής 
Αθήνας έπί πολλών τεμαχίων πήλινων άναγλύ- 

φων, άτινα τήν θεάν έφ’άρματος είκονίζουσι. Τού
των ικανός άριθμός άνευρέθη κατά διαφόρους χρό
νους έν τή Κιμωνειω έπιχώσεΓ άπαντα δέ είναι 
έπί τριών ή τεσσάρων τύπων, διαιρερόντων άλλή- 
λων μόνον έν τισι λεπτομερείαις, οίον έν τή ύπάρ- 
ξει ή έλλείψει τής άσπίδος, έκτετυπωμένα3. Παρά
δοξος δέ είναι ένταΰθα ή έπί τοΰ μετώπου εύρεΐα 
καί άβαθής αύλαξ.

Καί κατά τήν στάσιν δε διαφέρει ή ήμετέρα 
Άθηνά τών λοιπών τοΰ άρχαϊκοΰ τύπου καί ώς

< Πρ6. Beitriige zur Gescli. der gr. Tracht σ. 141 ίξ.
2 FurlwSngler lv Roscher, Lexik.. d Mytliol σ. 1719.
3 Δύο τεμάχια Ιόημοσιεύθησαν όπό Schone. Griecll. Reliefs σείν. 

35 ip. 136, 137. Πρ6. Reisch. Mitlh. d. last. Athen 1887 a. 129.
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πρόδρομος του ΦειδιακοΟ δύναται νά θεωρηθή. Ούτε 
εν τη ξοανοειδεϊ άκαμψία ίσταται, ούτε έν τη πο
λεμική στάσει των Παλλαδίων, άλλ’ ν/ν. τό ήρε
μο ν εκείνο και φυσικόν σχήμα, ό'περ και έν τώ κα
λού μένω ΆπόΑΑωη τον ύψφαίοο, έπί του αγάλ
ματος τοΟ Στεφάνου και έπί των γλυπτικών έρ
γων τοΰ ναοΟ τοΟ Διός έν ’Ολυμπία παρατηρεί- 
ται καί οπερ ώς μετά κόπου άπόκτημα της ολί
γον προ τοΟ Φειδίου τέχνης υπολαμβάνεται1. Τό 
σώμα δεν στηρίζεται καί έπί τών δύο σκελών έξ 
ίσου, άλλά, καίπερ άμφοτέρων πατούντων δι’ό- 
λου τοΟ ποδός το έδαφος, το βάρος τοΟ σώματος 
φαίνεται ύποβασταζόμενον ιδίως ύπο τοΟ άριστεροΟ 
σκέλους, έν ώ το δεξιόν είναι πως κατά το γόνυ 
πλαγίως κεκαμμένον καί κατά ταύτην τήν θέσιν, 
καί πρός τά έμπρος κατά τι τεθειμένον. Κατά τά 
ίσνία ό'μως ούδεμία κίνησις έκδηλοΟται, καθ’ όλου 
δέ ή έν τη τέχνη τότε είσαχθείσα νέα αρχή δεν έςε- 
δηλώΟη είσέτι έν τφ ήμετέρω άγάλματι τόσον αδέ
σμευτος όσον έν τοϊς άνω μνημονευθείσιν εργοις. 
'Ως προς τοΟτο δέ ομοιάζει ή ήμετέρα Άθηνά μάλ
λον τω έκ τής συλλογής τοΟ πρίγκηπος Sciarra έν 
Ρώμη πρό τίνος δημοσιευθέντι χαλκώ παιδος άγάλ- 

ματι 2, ό'περ είναι έργον τών αρχών τοΟ πέμπτου 
αΐώνος καί πιθανώς τής πελοποννησιακής Σχολής. 
Υπερέχει δέ τοΟ έργου τούτου τό ήμέτερον άγαλμα 
ού μόνον κατά τό σεμνοπρεπέστερον σχήμα—ύπε- 
ροχή, ήτις κυρίως δύναται νά έχη τον λόγον της 
έν τή διαφορφ τοΟ είκονιζομένου προσώπου — άλλά 
καί κατά τοΟτο ό'τι ή κεφαλή δέν είχε τήν άκαμ- 
πτον εκείνην κατ’ένώπιον στάσιν, άλλ’ήτο μικρόν 
τι πρός τ’ άριστερά έστραμμένη, ώο τοΟτο δήλον 
γίνεται ού μόνον έκ τής θέσεως τής σαφέστατα 
δεδηλωμένης σφαγής τοΟ λαιμοΟ,άλλά καί άπότής 
κατά τά νώτα περισωθείσης άκρας τοΟ λόφου τοΟ 
κράνους, ήτις δέν κατέχει τό μέσον τής έπί τών 
νώτων κόμης, άλλά πλησιέστερον πρός τον δεξιόν 
ώμον έπικάθηται.

Καί ώς προς αυτήν δέ τήν θέσιν τών βραχιόνων 
ανάλογα παραδείγματα ύπάρχουσιν έν εργοις τοΟ 
αύτοΟ τεχνικού κύκλου. 'Ομοιότατα, τον ένα βρα
χίονα μετά δράσεως έπίτοΟ δόρατος ύψωμένον εχων, 
τον δ’ έτερον έπί τοΟ ισχίου σθεναρώς έπερείδων,

1 Πρ6. νϋν Bull. dell'Inst. 1887 σ. 97 έξ.
2 Bull. dell’Inst. 1887 πίν. IV-V σ. 90 έξ.

ίστατο ό Οίνόμαος εν τώ άνατολικώ άετώματι τοΰ- 
έν ’Ολυμπία ναοΟ τοΟ Διός. Άλλά καί κατά τοΟτο 
ύστερεΐ έτι τό ήμέτερον άγαλμα, τοΟ τεχνίτου αύ
τοΟ μή δυνηθέντος νά δηλώση τήν σθεναράν τής 
χειρός έπίτοΟ ισχίου έπέρεισιν, διότι μόνον σχεδόν 
διά τών άκρων δακτύλων ψαύει ή yείρ (καί τοΟτο- 
ίκανώς άδεξίως) τήν έσθήτα, νείη παχείη πρός 
τούτοις ουσα, ό'περ άτοπον έν τοιαύταις τουάλλου 
σώματος άναλογίαις.

’Ιδίως όμως συγγενές τοίς έν ’Ολυμπία εργοις, 
ώς τοΟτο ήδη πρό πολλοΟ παρετηρήθη, φαίνεται, 
ον τό ήμέτερον άγαλμάτιον ώς πρός τον τρόπον τής: 
αναβολής. Καί δέν άπαντα μέν έν τοίς έξ ’Ολυμ
πίας εργοις άκριβώς ή αύτή στολή τοΟ ήμετέρου- 
άγαλματίου, οί'αν άνωτέρω τήν περιεγράψαμεν, 
άλλά τοΟ ίματισμοΟ καί τούτου καί εκείνων τό- 
κυριώτατον στοιχείον είναι ό έκ βαρέος μάλλι
νου ύφάσματος δωρικός πέπλος, τοΟ όποιου αί άτε
χνοι καί στρογγυλώδεις πτυγαι είναι γεγλυμμέναι 
κατά τήν αύτήν άπέριττον καί τήν καταγωγήν της. 
έκ τών σφυρηλάτων έργων ε/ου σαν τεχνοτροπίαν, 
οϊαν ένορώμεν αύτήν έν τή Στερόπη, τή Ιπποδά
μεια ή τή Έσπερίδι έν ’Ολυμπία1. 'Οπου δέ ή του- 
σώματος βαρεία μάζα Οπό τήν έσθήτα ύποφαίνεται. 
ώς λ. χ. κατά τήν δεξιάν κνήμην ή τήν άριστεράν 
γαστροκνημίαν, τοΟτο ούτε κατά τον κατά συνθή
κην ύπερβολικόν τρόπον τής άρχαϊκής νησιωτικής 
τέχνης—τρόπον, παραδεκτόν γενόμενον καί έν Άθή- 
ναις — γίνεται, ούτε κατά τήν ιδανικήν φυσικότητα 
τών γλυφών τοΟ Παρθενώνος, άλλά περίπου καθ’ον 
τρόπον καί έν αύτή τή φύσει τό πράγμα άπαντφ. 
Καί αύτή δέ ή αίγίς δέν προσφύεται στενώς έπί τού 
στήθους καί τών νώτων, ώς έν τοΐς άρχαικωτέροις 
εργοις, άλλά καλύπτει μόνον τά εύρέα μέν, όχι 
ό'μως καί ίκανώς άποστρογγυλωμένα καί προεξέ- 
χοντα άνώτερα τοΟ κορμού μέρη, καταπίπτουσα 
όπίσω κατά τήν έαυτής φύσιν, ήτοι ώς τις βαρεία 
δορά. Καί συνελόντι είπείν έλάχιστά είσι τά έπ’αύ
τοΟ ίχνη τά ένθυμίζοντα έτι τον άρχαικον τρόπον 
καί μαρτυροΟντα, ό'τι τό ήμέτερον άγαλμάτιον άρ- 
χαιότερόν πως είναι, ή ό γλυπτικός κόσμος τοΟ 
ναοΟ τοΟ Διός. Ούτω λ. χ. έν τοίς άνοικτοίς κρα- 
σπέδοις τοΟ πέπλου κατά τό δεξιόν μέρος είναι μαλ-

1 ΓΙρ6. Mitth. d. arch. Inst. Atheu 1881 σ. 91 Ιξ. K Lange. 
Bull. dell’Inst. 1887 σ 54 Ιξ. *αΐ σ. 102 έξ.
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λον δρατή ή έπιτήδευσις και ή καθ’ ώρισμένον 
σχήμα διάταξις αύτών ή όπως έν τή Ίπποδαμεία 
και τη Έσπερίδι, ιδιαίτατα δέ φαίνονται αί πτυχαί, 
άς δ κόλπος τοΟ πέπλου όπέρ τήν ζώνην σχηματί
ζει, παραβαλλόμεναι προς τάς της Στερόπης ή τάς 
τής Αθήνας είτε της έν τη μετόπη τοΟ Αύγείου είτε 
και αότης έτι μόνον της επί τοΟ βράχου καθη- 
μένης, τυπικαί καί φυσικότητας ά'μοιροι. Αείψα- 
νον ετι τοΟ άρχαϊκοΟ κατά συνθήκην τρόπου είναι 
έν τώ άγαλματίψ τούτφ καί ή ταπεινή καί έκ πυ
κνών κυματοειδών αύλάκων συγκείμενη κατά τά 
νώτα κόμη, οί'α δεν άπαντα πλέον έν τοΐςέξ ’Ολυμ
πίας έργοις.

Το δέ συμπέρασμα ημών είναι περίπου τόδε: 
Τό ήμέτερον αγαλμάτων είναι έργον τεχνίτου τοΟ 
έκπνέοντος αρχαϊσμού, δ'στις άνήκεν ή στενότατα 
συνεδέετο τή Πελοποννησιακή σχολή, εις ήν δέον 
ν’αποδώσω μεν τον γλυπτικόν κόσμον τού έν Ολυμ
πίά ναοΟ τού Διός. Έάν δέ, όπως ανωτέρω παρε- 
δέχθημεν, ένέδυσε τήν θεάν στολήν ιδίως αττικήν, 
τοΟτο ούδέν άλλο άποδεικνύει ή οτι εΐργάζετο διά 
τάς’Αθήνας.Διάφορα γνωρίσματα μαρτυροΟσιν υπέρ 
τής γνώμης, οτι τό άγαλ,μάτιον είναι έπιεικώς άρ- 
χαιότερον ή τά τοΟ ναοΟ του ’Ολυμπίου Διός γλυ
πτικά έργα. Ό χρόνος τής ποιήσεως αύτού δέν εί
ναι άρα δ περί το 460, ώς φρονεί δ Furhvangler1, 

5 ’Ίδε Roscher, Lexik. d. Mythol. σ. 695.

άλλ’ δ περί τό 480 καί μάλιστα, δπερ πιθανώτε- 
ρον, ολίγον τι προ τής καταστροφής τής Άκροπό- 
λεως ύπό τών Περσών. Διότι κατά τό άνοιγμα των 
θεμελίων τού έν Άκροπόλει Μουσείου ή σκαφή 
προέβη κατά βάθος μέχρι τής Κιμωνείου έπιχώ- 
σεως, έν ή φαίνεται οτι εύρέθη μετά τοΟ Μοσχοφό- 
ρου καί τής κεφαλής τής ’Αθήνας τής έκ τού αε
τώματος τού ύπό Πεισιστράτου κτισθέντος ναού 
καί τό ήμέτερον αγαλμάτων. Κρίμα οτι δέν έχο- 
μεν ώρισμένας ειδήσεις περί τούτου. ’Ίσως έκ τών 
νέων άνασκαφών προαχθή τι εις φώς τών μήπω εύ- 
ρεθέντων αύτού μερών καί μετά τούτου καί ή βε- 
βαίωσις περί τής προελεύσεως αύτοΟ.

Έν Άβηναι;, ’Ιούλιο; 1887.

Franz Stodniczka

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Έν σελ. 136 σημ. 2 στ. 9 προσθες : Καί έν άρχαϊκώ άγαλματίω Σατύρου έκ τής έν Ήπείρφ ’Απολ
λωνίας, Bull, de la soc. nat. des antiq. de France 1885 σ. 221.

ΠΑΡΟΡΑΜΑ

Σελ. 113 στ. 3 αντί Σεζσ\τω άνάγνωθι Σεζτω καί στ. 19 αντί Σεζστος άνάγνωθι Σεπτός.

(ΈξεδοΟη τ5| 20s ’Απριλίου 1888.)
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