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U ' Το αριστερόν καί μέσον περιέχουσι τήν ανω
τέρω επιγραφήν καί έν δεξιά προξενικόν ψήφισμα, 
οδ δύο τελευταία», συλλαβαί είσι κεχαραγμέναι έπι
τοΟ οεξιοΟ μαρμάρου.

Κόσμον οέ, ώς καί έκ των ειρημένων εξάγεται, 
τό μέν μέσον μάρμαρον έχει μόνον έμπροσθεν άνω 
καί κάτω ί ή όπισθεν επιφάνεια εϊνε άνεξέργαστος), 
τά οέ λοιπά δύο μόνον έν τή έσω, ώς εΐκός, επιφά
νεια στεροΟνται κόσμου ή γείσου.

Πλάτος ο’εγουσι το μέν μέσον 2.40, το δ’αρι
στερόν μετά καί τοΟ κόσμου 0.26, τό δέ δεξιόν επί
σης 0.29. "Ύψος δέ πάντα 0.73 καί πάγος ή βά
θος το μέν μέσον μάρυ,αρον 0.28, τά ο’ έκατέρωθι 
0.60. .............................

Των γραμμάτων το ύψος των μέν τεσσάρων πρώ
των στίχων εϊνε περί τά 0.03,τοΟ δέ ονόματος τοΟ 
τεχνίτου 0.013 καί του ψηφίσματος, οπερ έκοοΟή- 
σεται κατόπιν, έλαττον.

Του τεχνίτου τό όνομα εϊνε τό μετά καί άλλων 
εν Άρ^αιο.1. Έρημερ. 1884, σ. 98 καί 99 άνα- 
φερόμενον.
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Ό δήμος Ώρωπίων "Απτών
Κλαύδιον Άππίου υιόν ΙΊόλγρον 

Άμφιαρ άω.

Άγάθχρχος Διονυσίου Βοιώτιος έπόησε.
Έπΐ ίερέως Ώρωποδώρου.

Τά ανωτέρω φέρει μικρόν μνημείου βάθρον, μαρ

μάρου λευκοΟ επί τής αυτής καί το προηγούμενου 
μαρμάρινης ύποστρώσεως άνήκον. Εύρεθέν χαμαί 
πλησίον τής προηγουμένης επιγραφής, έστάθη επί 
τής αυτής ΰποστρώσεως, ήτις ενταύθα περατουμένη 
κάμπτεται καθέτους προς τά όπίσω.

Κόσμον φέρει πανταχοΟ πλήν κατά τήν όπισθεν 
επιφάνειαν δπου,ώς έκτε τής β άσε ως καί των άνωθεν 
τόρμων δηλοΟται,συνεδεΐτο μεθ’έτέρων μαρμάρων.

'Ύψος δ’έχει 0.76, πλάτος 0.74-0. 75 καί πά
γος 0.28.Των δέ γραμμάτων ύψος των μέν ά/.λων 
στίχων 0.015, του δέ 5°'J, οδ καί αραιότερα τά 
γράμματα, 0.02. Ώς πρός το σγήμα αύτών προσ
θετέου οτι το μέν Π του ΠόΛγρον καί των κάτω
θεν αύτοΟ λέξεων εϊνε ανισοσκελές καίάνευ κεραιών 
ώςγε μαίνεται, το δέ Ν ένθα μέν εγει ίσα τά σκέλη,
ένθα ο ου.

Ό A—tcioq ουτος εϊνε, φαίνεται, ό επί Πομπηίου 
τήν Ελλάδα οιοικήσας.

Ό οζιερείς Ώρωττόάωρος άναφέρεται καί έν αν
εκδότου προξενικω ψηφίσματι «έ~ί· άρχοντος έντω 
κοινω Βοιωτίαν Ποτιΰαίχου ρητός ΌμοΛωίυν. » 
Άλλαγ οΰ δέ Ώρωπόάωρος θεοζότον είπε προξε
νικά ψηφίσματα.

Τό όνομα τοΟ τεχνίτου εγένετο ήδη γνωστόν 
μετά τοΟ προηγουμένου έν Άρ^αι-ο.Ι. Έερηρερ.
1884, σελ. 99.

Τεχνιτών ονόματα, προς τοίς έν τώ παρόντι τεύ- 
χει τής Έφημερίδος άναφερομένοις, άνέγνων έν άλ- 
λαις άνεκοότοις έτι έπιγραφαϊς τοΟ Άμφιαρείου, καί
τά εξής- Σίμαλος έπόησε. Σίμαλος έποίησε. Ξένο- 
κράτης ’Αθηναίος έποίησε. Ξενοκράτης έπόησε. 
Πραξίας Λυσιμάχου Αθηναίος έπόησε. Μητίοχος 
έπόησε. Μητίοχος έπόησε. Τούτων οέ τινα άνεγρά- 
φησαν ήδη έν ΏρχχΗΐΏοχ. Έφημερ. 1884, σελ. 
98 καί 99.

Β. I. Λεοναρλος.

ΑΓΑΛΜΑΤΙΟΝ ΕΚ ΣΠΑΡΤΗΣ
Ή παράστασις του έν τώ 4':’ πίνακι τοΟοετοϋ τεύ

χους άπεικονιζομένου άγαλματίου (1) εϊνε νεανική
(1) Ή ά-ΐ'.κο'ν.σις έγίνετο ολίγοι μιίζων του ηαίσεος το·3 ρ.εγε-

τις μορφή, κάλλους καί ρώμης επίσης μετέχουσα. 
ό νεανίας οδτος κλίνει ήσυχγή τήν κεφαλήν επί τά 
0ου;, τό άγαλμάτιον εχει δψο; 0.305, Γ~λχτο; ν.χτχ τούς ώμους

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:24:31 EEST - 54.226.8.97



Ill ΑΓΑΛΜΑΤΙΟΝ ΕΚ ΣΠΑΡΤΗΣ 112:

αριστερά, κεκοσμημένος ταινία τήν κόμην' ταύτης 
δέ πλόκαμοι έπί τούς ώμους και τον αυχένα καΟερ- 
πουσΓ των κάτω άκρων και των χειρών λείπεται, ώς 
καί έν τή είκόνι φαίνεται, τό πλείστον μέρος, έκτης 
καταστάσεως όμως των υπαρχόντων έτι μερών των 
άκρων του σώματος είκάζοντες, δυνάμεΟα εύχερώς 
τό σχήμα του δλου αγάλματος νά άναπαραστήσω- 
μεν' δήλον δτι ό νεανίας ίστατο τήν βάσιν τής 
ισορροπίας επί τά αριστερά επικλινών,τον δεξιόν δέ 
πόδα μικρόν προβάλλουν, συγκάμπτων ήρεμα πέος 
και το γόνυ' τάςχεϊρας είχε παρακαθειμένας, τήν 
έτέραν ίσους τούτων τήν δεξιάν κατά λόγον προς 
τον ομώνυμον πόδα μικρόν κάμπτουν, ώστε και ρυθ
μός τις τής περιγραφής των άνω καί κάτω άκρων 
νά ύπαρξη.

Ήτο δέ τόκάτω μέρος τού αριστερού ποοος καθ’ 
εαυτό εΐργασμένον καί διά σιδηρού τίνος οβελού 
προς το ολον άγαλμα προσηρμοσμένον' θραύσμα 
τού σιδήρου επ’ολίγον του μηρού διήκοντος εύρέΟη 
έν τώ ααοαάρω , ©αίνεται δέ δτι καί τό πεοί τον 
μηρόν καί τούς γλουτούς έρυθρώδες μόλυσμα τού 
μαρμάρου τού σιδήρου κατίωσις εΐνε.

Έχει δ’άλλους τό μάρμαρον πολλαχοΟ τής επι
φάνειας οιαβρουματα, μάλιστα δέ κατά τά νώτα,ούκ 
ολίγα δέ καί κατά τάς πλευράς' καί ή ρίς αυτή 
επαΟε κατά τό άκρον βλάβην τινά' καί τούτο ανάγ
κη τελευταίου νά είπω, δτι έφ’έκατέρου των μη
ρών , ώς καί έκ τής εΐκόνος δήλον , άπόφυσίς τις 
μαρμάρου άλειάντου επιφάνειας σώζεται' φανερόν 
οτι ή ετέρα τούτων, πιθανώς ή επί τού αριστε
ρού μηρού είνε θραύσμα κορμού, δστις ύπήρξεν 
έρεισμα τού αγάλματος' οποίον τι δέ ήτο τό επί τού 
ετέρου μηρού θραύσμα μαρμάρου τετράγωνον σχε
δόν το σχήμα, δεν δύναμαι νά είπω μετά βεβαιό
τητας. ’Εάν ή χειρ τού αγάλματος καΟήκεν εις τό 
μέρος τούτο, πιθανώς νά ήτο μεταξύ τού μηρού καί 
τής χειρός έρεισμά τι, οπούς μή τά λεπτά τής χει- 
ρος άκρα καθ’ έαυτά όντα εύΟραυστότερα άποβώ- 
σιν. ΕύρέΟη δέ τό άγαλμα, κτήμα ήδη τού Μου-

0.135, πλάτος Οώρακο; 0.102, πλάτος όσυΰο; 0 083, διάστημα άπό 
τοΰ κάτω άκρου του στέρνου με'·/ρι του ορ.οαλου 0.052, από του ό μ. ύα
λο ·3 μέχρι του αιδοίου 0-037, από τη; κλειδό; μέχρι του κάτω άκρου 
τ®3 στέρνου 0-047.

σείου τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας ;άρ.λιθ.4107), 
έν Σπάρτη.

Εΐνε άρά γε εργον Πελοποννησιακής τέχνης ; 
ύπέρ τούτου μαρτυροΰσιν οχμ μόνον 6 τόπος, έν φ 
εύρέΟη, αλλά καί άλλα πραγματικά, γνουρισματα, 
άτινα Οά δηλώσω παρεξετάζων το ήμέτερον άγαλμα 
προς άλλα Πελοποννησιακού εργαστηρίου

'Οτε οί πραγματευσάμενοι το πρώτον περί τής 
καλλίστης εκείνης κεφαλής τής 'Ήρας i Monum. 8 
π. 1) καί τού γνωστού αγάλματος νεανικής μορφής 
(Friedrichs 23 Winkelmanns prugranmi), άμφοτέ- 
ρουν έν τώ Μουσείου τής Νεαπόλεως, έσπούδασαν νά 
άποδείξωσιν έκάτερος καθ’εαυτόν, οτι ταύτα εΐνε 
έργα Πελοποννησιακής τέχνης καί μάλιστα τοΰ 
κατά Πολύκλειτον τύπου, έν τούτου υ.έν ούδέν άλλο 
ή τον δορυφόρον αναγνωρίζοντας,εκείνο δέ νομίζον- 
τες είναι τήν Πολυκλείτου 'Ήραν, ήσαν τότε τινές 
οί μή πειΟόμενοι εις τάς γνουμα.ς τούτων- έσχον δέ 
καί μι μη τάς πολλούς του παραδείγματος αύτών, 
οιτινες άναζητήσαντες έν τοΐς διαφόροις Μουσειοις 
άνεύρον ου μόνον τοΰ αύτού περιφήμου δορυφόρου 
πλείστα αντίτυπα αλλά καί άλλων άγαλμάτουν, 
άτινα ύπό τών άρχαίουν όυς έργα Πολυκλείτου μαρ- 
τυροΰνται, λέγω δέ τον διαδουμενον καί τήν ’Αμα
ζόνα (Monum. Τ. <3 π. 53 Τ. 10 π. 50 καί llhein. 
Mus. Τ. 21). Τά αγάλματα ταύτα εΐνε όυς επί τό 
πολύ αντίτυπα μάλλον ήήττον πιστά,τοιαύτα δμως 
ώστε νά παρέχωσιν οπωσδήποτε εικόνα τού χαρα- 
κτήρος τών πρωτοτύπων έργων δηλ. τής έπί Πο
λυκλείτου Πελοποννησιακής τέχνης' ταύτα δέ ώς 
μέτρον λαμβάνοντές, Οά δυνηθώμεν καί τήν άξίαν 
καί τήν εν τή ιστορία τής τέχνης τάξιν τού ήμετέ- 
ρου αγάλματος νά κατανοήσωμεν καί έκ τούτου 
πάλιν καί περί εκείνων άσφαλέστερον νά κρίνωμεν.

Καί έξ άπλής μόνον συγκρίσεως γίνεται φανερόν 
οτι ύπάρχει συγγένειά τις, οικογενειακή ούτως εΐ- 
πείν όμοιοτης, τοΰ ήμετέρου προς τά κατά Πολύ
κλειτον αγάλματα' κοινόν έχουσι το καθόλου σχή- 
αα, πλήν οτι τό άγαλμάτιον τόδε τήν ισορροπίαν 
έπί τά αριστερά έπικλίνει, εκείνα δέ όυς έπί το πολύ 
έπί τό έτερον μέρος τού σώματος.

Τώ αύτώ δέ συνέπονται λόγω ( princip) καί έν
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τη παραστάσει του ανθρωπίνου σώματος (Auffas- 
sung und Darstellung der Natur)· το νεανικόν και 
ή έκπλήττουσα σωματική ρώμη κατά τον αυτόν 
λόγον και εν τούτω τώ άγάλματι και έν έκείνοις έκ- 
δηλοΟται διά τοΟ σχηματισμού εύρυτέρου στέρνου 
και διά τής ίσχυράς των ώμων κατασκευής' κοινά 
γνωρίσματα εχουσιν επίσης προς ταίς καθόλου άνα- 
λογίαις (Verbal tnisse) και τό βαρύ καί στερρόν του 
σώματος καί το μέγεθος του τύπου έν τω σχημά
τισμά των καθ ’ έκαστα τοΰ σώματος ( breite For
mer)). Παρέχει δέ τοΟτο ούχί δ όγκος του κρέατος, 
αί πολλαί σάρκες, άλλ’ αυτή ή αδρά όστέωσις 
έν τουτω τε καί έν τοίς Πολυκλείτου άγάλμασι, 
περί ής τήν όποτύπωσιν μάλλον ή τήν παράστα- 
σιν του εξωτερικό!) είδου.ς ή ΙΙελοποννησιακή μά- 
λιστα τέχνη ές αρχής έφρόντιζε' κοινόν εχουσι 
προς τοίς άλλοις καί τήν ακρίβειαν των επί μέ
ρους περιγραφών τοΰ σώματος" τό μέγιστον όμως 
τεκμήριον τής συγγένειας του ήμετέρου άγαλμα- 
τίου προς τά" Πολυκλείτου είνε αύτή ή κεφαλή. 
Τό σχήμα τοΰ περιγράμματος τοΰ κρανίου είνε το 
οικείου τοίς Πελοποννησιακοίς εργοις, ούδέν ήτ- 
τον οέ καί ή περιγραφή τοΰ προσώπου μαρτυρεί" 
ύπέρ τής Πελοποννησιακής του αγάλματος κατα
γωγής' τά κάτω δηλαδή μέρος τοΰ περιγράμμα
τος τοΰ προσώπου προέχει ίσχυρώς, ώστε ή από 
τοΰ ώτός εις τό άκρον του γενείου γραμμή είνε 
ήττον επιμήκης, ή ή επί των αττικών έργων, 
τραχυτερα όμως καί μάλλον γωνιώδης (breite Li
llie). ΤοΟτο δέ ίδιον τών από τοΟ Πελοποννησια- 
7-ο0 εργαστηρίου αγαλμάτων. Καί κατ’ενώπιον τήν 
κεφαλήν του άγαλματίου θεωρόΟντες άμα δέ καί προς 
τά Πολυκλείτου συγκρίνοντες εύ ρίσκο μεν, ότι όχι 
μόνον τήν καθόλου φυσιογνωμίαν εχουσι κοινήν, 
αλλά καί το μέγα σχήμα καί το οστώδες τών καθ’ 
έκαστα τοΟ προσώπου μερών καί τό στόμα δέ 
τοΟ έκ Σπάρτης άγαλματίου έχει το σχήμα τοιοΟ- 
τον, οιον καί τά πράς ά συγκρίνεται έργα, είνε δη
λαδή μέγα καί άνεσταλμένον το άνω χείλος έχει' 
καταλήγων δέ τής συγκρίσεως ταύτης, μνείαν έτι 
ποιοΟμαι καί τής κόμης, (όρ. τήν έν τώ κει
μένου εικόνα) περί ής τήν διάταξιν καί τέχνην 
ή αύτή φιλοτεχνία, οίά καί έν τώ άγάλματι τής

έν Νεαπόλει Ήρας φαίνεται' μετά τής αυτής συμ
μετρικής ακρίβειας είνε ή κόμη άμφοτέρων τών 
άγαλμάτων κατεσκευασμένη,ομοίως δέ κατά το από-

114

τής κορυφής μέχρι τής ταινίας μέρος σκληρώς επί 
τοΟ κρανίου προσκεκολλημένη είνε' όπεράνω δέ ταύ
της αβρά καί πυκνή έπ’άμφότερα τοΟ μετώπου έπ- 
άγεταΓ καί το ήθος δέ αύτό (ή έκφρσ.σις τοΰ προ
σώπου) εμφανίζει τον Πελοποννησιακον τοΟ άγαλ
ματίου χαρακτήρα' ή χάρις, τό ποιητικόν καί ή 
ζωηρά περί το προσώπου έμφάνισις τοΰ ήθους (geis- 
tiger A usd ruck) ταΟτα πάντα είνε ίδιον μάλλον 
τών ’Αττικών εργαστηρίων. Τό ήμέτερον δέ χαρα
κτηρίζει καί τον δορυφόρον ομοίως καί τον διαδού- 
μενον αυστηρά τις σεμνότης μετά κάλλους καί ψυ- 
χρότης σχεδόν μέχρις αδιαφορίας.

Έκ τής παραθεωρήσεως ταύτης εγένετο φανερόν 
δτι τό μικρόν τοΟτο άγαλμα έχει τον αυτόν τοίς από 
Πολυκλείτου εργοις χαρακτήρα τέχνης καί tor 
αυτόν έζάρρζής τύπον' είνε άρα έργου Πελοτον- 
νησιακοΟ εργαστηρίου. Επιμελέστερου όμως έξ- 
ετάζοντες τοΟτο, εύρίσκομεν δτι έν τοίς καθ’εκα- 
στα διαφέρει μικρόν προς τον δορυφόρον, ίνα προς 
εν μόνον γένηται ή δοκιμή, κατά τό σύστημα τών 
αναλογιών καί τον βαθμόν τής τεχνικής τελειότη
τας'το ήμέτερον δηλ. στερείται τής ρυθμικής αρ
μονίας καί τής τελείας εκείνης συμμετρίας, δι’άς 
άρετάς τόσον τά κατά Πολύκλειτον έργα φημίζον
ται. Τούς ώμους έχει μάλλον άνεσταλμένους, έξ οό

8ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1885.
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καί τό στερνόν εύρύτερον καθίσταται, και ή από 
του άκρωμίου εις τούς βραχίονας περιγραφή ήττον 
εύρυθμος εΐνε' κατά λόγον δέ εναντίον τω μεγέθει 
των ώμων καί τοΟ στέρνου ή λεκάνη είνε μικρο- 
τέρα ή ή του δορυφόρου έσχ η ματισμένη , καί τά 
ισχία οέ ήττον προεξέχοντα περιγράφονταΓ πάντα 
οέ τα5τα τά διακρίνοντα το Σπαρτιατικόν άγαλμά- 
τιον από τοΟ δορυφόρου είναι γνωρίσματα αυΰτ>'\- 
ματος άναλογοών αρχαιότερων μεν τον κανόνος 
τον άπο Πολυκλείτου, τον αύτοΰ όμως προς τού
τον χαρακτήρας τέχνης" αρχαϊκόν επίσης κληρο
δότημα είνε ότι ή περιγραφή τής κοιλίας επί μάλ- 
λ.ον εις μήκος τείνεται, ήττον δε ή εν τω οορυφόρω 
στρογγυλοειδής είνε, καί ότι πολλήν τήν ΐσχνό- 
τητα καί συστολήν των απαλών σαρκών έχει.

Ώς άνακεφαλαίωσιν των είρημένων επαναλαμ
βάνω, ότι το άγαλυ.άτιον τοΟτο έχει καθόλου τον 
χαρακτήρα της Πελοποννησιακής τέχνης, οίος ήμίν, 
τελειότερος όμως εν τοίς κατά Πολύκλειτον έργοις 
φαίνεται, είνε οέ, νομίζω, χρόνων των τής μετα- 
βάσεοος τής τέχνης άπό τής αρχαϊκής εις τήν νέαν 
εποχήν του 50U αίώνος, δηλ. προ τής 85 Όλ.

Επιτρέπεται ήδη καί το ερώτημα, άν το άγαλμα 
είνε αύτό τοΟτο τό πρωτότυπον έργον, εάν οέ 
μή , πότε έποιήΟη τούτο άντίτνπον [ όχι μιμη
τής)' ότι τό εργον τοΟτο είνε άντίγραφον καί 
μάλιστα αγάλματος χαλκό0 μαρτυρεί- ή όλη τής 
εργασίας μέθοδος (technik), ήτις είνε κατά τρό
πον οίκεΐον εις τήν φύσιν τοΟ μετάλλου , ικανόν 
δέ νομίζω ότι είνε, εάν εν μόνον άλλ’αψευδές τού
του σημεΓον ύποδείξω , λέγω δέ τό έλικοειδές των 
πλοκάμων σχήμα, οπερ είνε προφανώς άπομίμη- 
σις τής εκ μετάλλου εργασίας' νομίζω δέ ότι τό 
άντίτυπον τοΟτο κατεσκευάσΟη έν χρόνοις μετα- 
γενεστέροις , ότε ήδη ξένη ήτο ή τέχνη αυτή' ει
κάζω δέ τοΟτο τεκμαιρόμενος εκ τής ζηρας εργα
σίας των τε περί τον οφθαλμόν καί τών περί τό 
στόμα μερών το0 προσοόπου καί έκ τής περιγραφής 
τής δφρύος' καί αϊ γραμμαί δέ έκ είναι αί άνωθεν 
τής μασχάλης καί αί περί τό ίσχίον εινε νεκραί 
σχεδόν καί κατά τρόπον όλως μηχανικόν' έκ τού
των φανερόν ότι τό άντίτυπον τοΟτο κατεσκευάσθη

έν -/ρόνοις, ότε ό τεχνίτης οέν είχεν ετι αϊσθησιν 
τής τέχνης ταύτης, έφιλοτιμήθη όμως νά παράσχτγ 
ώς οίόν τε πιστόν τοΟ πρωτοτύπου άντίγραφον.

Δέν είνε άπο σκοποΟ, έάν ήδη φέρω τον λόγον 
έπί έτερόν τι άγαλμα έκ Σπάρτης καί τοΟτο, ούτι. 
νος εικόνα παρέσχεν ήμίν ο Flaseh έν τή Archaeol. 
Zeitung 1878 Τ. 16. Τό άγαλμα τοΟτο , ούτι- 
νος ο κορμός μόνον σώζεται, εύρίσκεται έν τω 
Μουσείω Σπάρτης, περιγραφή οέ τοΟ έργου μι
κρά έν τω Καταλόγω τών έκ Σπάρτης έργων 
έν Millheil 13. I 1 S. 325' τό εργον τοΟτο, είνε 
άναμΦίοόλως τοΟ ΠελοποννησιακοΟ έργαστηρίου* 
ορΟώς δέ άπεοειξεν ό Flascli, ότι 6 τύπος τού
του είνε ούχί κατά Πολύκλειτον, ώς ένόμισεν 
ό πρώτον τούτου μνημονεύσας, αλλά προγενεστέ- 
ρων πως χρόνων. Καί έκ πρώτης προσόψεως γίνεται 
φανερόν ότι τά άγαλμα τοΟτο είνε καί κατά τον χα
ρακτήρα τής τέχνης καί κατά τάν τύπον άκόμη 
όμοιον πρός τό ήμέτερον, πλήν ότι είνε σκληρότε- 
ρόν πως περιγεγραμμένον έν τοίς καθ’ έκαστα' εινε 
δέ τά δύο ταΟτα έργα όχι μόνον καθ’έαυτά άξια 
λόγου, άλλ’ άτε βέβαια Πελοποννησιακά, καί 
σπουδαία, τοΟτο μέν ότι διδάσκουσιν ημάς όποίός 
τις ήτο ό χαρακτήρ τής Πελοποννησιακής τέχνης 
έν τή τελευταία βαθμίδι τήςάρχαϊκής άναπτύξεως, 
τοΟτο δέ ότι πρός ταΟτα δοκιμάζοντες καί τά κατά 
Πολύκλειτον έργα καί τήν ιδίαν τοΰ θαυμαστού 
τούτου τεχνίτου εύφυΐαν καί τήν αξίαν τών έργων 
του βεβαιότερου νά έκτιμήσωμεν δυνάμεθα.

Καί δι’άλλην δέ τινα αιτίαν, τό άγαλμάτιον 
τούτο εινε άξιον λόγου, ότι συντελεί ίσως καί 
τοΟτο εις διασάφησιν άμφιβόλου ζητήματος τοΟ 
περί τοΟ έργαστηρίου τοΟ Πασιτέλους' ό Flascli 
παρεξετάσας τό ύπ’ αύτοΟ τούτου δημοσιευθέν έκ 
Σπάρτης άγαλμα πρός τι έν ΙΙετρουπόλει άγαλμα 
Έρωτος (;), κατέδειςε τό όμοιον τών τύπων άμφο- 
τέρων τών έργων. Καί πρός τό ήμέτερον άγαλμα 
παρέχεται τό έν Πετρουπόλει συγγενές πως, γνου- 
στον δέ είνε ότι τό έργον τοΟτο εις τήν τάξιν τών 
Πασιτέλους έργων κατατάσσουν. Έκ τής όμοιότη- 
τος λοιπόν ταύτης τοΟ έν ΙΙετρουπόλει αγάλματος 
πρός τά δύο ταΟτα έκ Σπάρτης έργα μανθάνομεν
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όποϊά τινα ήσαν τά παραδείγματα της Πασιτέλους 
τέχνης καί μέχρι όπόσου οί περί τον Πασιτέλη τε- 
χνΓται έγένοντο μιμηταί των έργων τούτων.

Όλίγας ετι λέξεις περί της παραστάσεως τοΟ 
αγάλματος' δτι τούτο δεν εινε άνδριάς εφήβου 
τίνος έν άγω σι νικητοΟ, φαίνεται έκ τής άνα- 
δέσεως τής κόμης’ μόνον έν τή λίαν αρχαϊκή 
τέχνη παρίσταντο καί οί έφηβοι κομώντες, παρά
δειγμα δέ έστω το γνωστόν έκεΓνο αρχαϊκόν άνά-

γλυφόν τού δισκοβόλου έν τή συλλογή τοΟ Βαρβα- 
κείου" έν τοϊς μετέπειτα δέ χρόνοις ώς γνώρισμα 
των θεών παρέμεινε' τοΰτο δέ τής κόμης το σχήμα 
τού ’Απόλλωνος μάλιστα ίδιον νομίζεταιγί)’ άλ
λως δέ τό πρόσωπον δεν έχει τι ίδιον τού θεού* 
άλλα τον συνήθη έφήβου τύπον (2).

Έν ’Αθήνα·.;, 15 ’Ιουνίου 1885.

Θ. Σοφοτλης.
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(Πίν. 5).

Τό ύπ’άριθ. 1 καί 1α δημοσιευόμενον σκεΟος 
είναι έκείνο, ό'περ είδεν άλλοτε έν Άθήναις καί πε- 
ρϊέγραψε λεπτομερώς 6 F. Matz (Otto Jalm Europa 
σ. 4ί7 καί εξής)- δυστυχώς όμως δεν έχω πρόχει
ρον τήν διατριβήν ταύτην, διά τοΟτο είναι πιθανόν 
νά έπαναλάβω ένταΟθά τινα, τά οποία έλέχθησαν 
ήδη’ μόνον έκ τής συντόμου μνείας, ήν ό Benndorf 
ποιείται τής περιγραφής του Matz, έχω γνώσιν αύ- 
τής. Δημοσιεύων τό ό'μοιον σκεΟος, τό έν τή συλ
λογή τής Αρχαιολογικής Εταιρίας εύρισκόμενον 
(παριστών έο’ένός μέν τον Πηλέα άρπάζοντα τήν 
θέτ ιν, έπί δέ τής έτέρας δψεως τον Ηρακλή πα- 
λαίοντα προς τον Νηρέα) ό Benndorf (Griecli. und 
Sic. Yasenbilder σ. BO γράφει τά εξής; «Τά σχήμα 
τού σκεύους είναι πολύ σπάνιον, μόνον δέ εν άλλο 
ακόμη γινώσκω έγώ προερχόμενον έξ Αθηνών καί 
εύρεθέν, καθ’ά λέγεται, έπίσης έν τάφω, καί μάλι
στα έν τή χειρί γυναικός. 'Ο F Matz τό είδε τό θέ
ρος τοΟ 1869 έν Αθήναις καί περιέγραψεν ακριβώς, 
αγνοώ όμως ποΟ σήμερον εύρίσκεται. Οί δύο δί
σκοι έχουσι διάμετρον 0,055^ καί κοσμούνται διά 
γραφών έπί λευκοΟ έδάφους. Έφ’ έκατέρας δ
ψεως περί μίαν κεντρικήν εικόνα ('Ήλιος έφ’ ενός, 
έφ’ ετέρου δέ Εύρώπη έπί τού ταύρου) ύπάρχει 
παράστασις περιθέουσα (αρπαγή των Αευκιππίδων

κορών καί έφ ετέρου απαγωγή νεάνιδος)» (3).
Αμφιβολία περί τής ταύτότητος τοΟ περιγρα- 

φομένου μετά τού σήμερον δημοσιευομένου δεν δύ- 
ναται βεβαίως νά ύπάρξη* κατά λάθος δέ έσημειώθη 
παρά τώ Benndorf (άγνοώ άν καί παρά τφ Matz) 
ότι ή διάμετρος τών δίσκων είναι μόνον 0.055*“·, 
έν ώ είναι 0,136“· περίπου, ώς έκ τής παρατιθε- 
μένης κατατομής ύπ άριθ. 1δ φαίνεται’ αί εικόνες" 
ένεκα τής αναγκαίας άναπτύξεως τής μή έντελώς 
έπιπέδου έπιφανείας έγειναν ολίγον μεγαλείτεραι. 
Τών έν τώ χεντρω όμως κύκλων ή διάμετρος είναι 
τώ δντι 0,055·“·, έκ τούτου δ’ έξηγεΐται το παρά 
Benndorf λάθος.

Τό σκεΟος τοΟτο εύρίσκεται σήμερον έν τή συλ
λογή το0 Υπουργείου τής Παιδείας , ήγοράσθη δέ 
παρ’αύτο0 άπά τοΟ ιδιώτου, όστις κατείχεν αύτό, 
ό'ταν τό είδε καί περιέγραψεν ό Matz. Εύρέθη κατά 
τάς πληροφορίας τοΟ πωλητοΟ έντός τάφου παρά 
τήν απ’ ’Αθηνών εις Σεπόλια άγουσαν οδόν. Ώς έκ

(1) Παρο. τά; έπϊ πλείστων αρχαϊκών μάλιστα άγγείιυν γραφά; 
’Απόλλωνα;.

(2) Τό λιθογράφημα Ιπετελέσθη δτε τό κείμενον ήδη έκ τοΰ τύπου 
τέλειον ήτο· άναγκαΐον δέ Ιν υποσημειώσει νά εϊπιυ, ότι δεν εϊνε όμοιο- 
τατα προς τό μάρμαρον άπεικασμε'νον.

(3) Αυτόθι ό Benndorf αναφέρει και πολλά; γνιύμα; περί τή;-/ρή
σεως τών σκευών τούτων, παραδέχεται ο επι τέλου; μ,ετά του Le Baft 
και του Otto Jallll, ότι είναι χονΰαρίστριαι.
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