
ΑΡΧΑΪΚΟΝ AN A ΓΛ ΥΦΟΝ ΕΞ ΑΚΡΟΓΙΟΑΕΩΣ
(Πίναξ 9)

Έν των σπουδαιότερων μνημείων τής άττικής 
αρχαϊκής τέχνης είνε πάντως το έν τω πίνακι 9, 
νυν τό πρώτον έκδιδόμενον άνάγλυφον τοΟ Μου
σείου τής Άκροπόλεως. Δυστυχώς άγνοοΟμεν, ενε- 
κεν τής άλλοτε έπικρατησάσης άμελείας περί τήν 
καταγραφήν των εις τά δημόσια Μουσεία έκάστοτε 
εισερχομένων μνημείων,τον γρόνονάκριβώςκαι τήν 
θέσιν τής εύρέσεως τούτου' πάντως όμως βέβαιον 
είνε ότι άνευρέθη έν Άκροπόλει καί δή μετά τήν 
Οπό τοΟ Sybel εκδοσιν. τοΟ καταλόγου, διότι βε
βαίως δεν ήθελε παραλειφθή μνημειον τοσούτω πο
λύτιμον (1). Έμεις τήν έκ τής μή δημοσιεύσεως 
τοΟ αναγλύφου τούτου προερχομένην ζημίαν ν’άνα- 
πληρώσωμεν βουληθέντες, άνελάβομεν τήν δήμο— 
σίευσιν καίπερ είδότες τήν δυσχέρειαν πλήρους τί
νος αύτοΟ έρμηνείας.

Τήν σπουδαιότητα τοΟ ήμετέρου άναγλύφου κα- 
θορα πας τις ο καί έλάχιστα τής άρχαϊκής τέχνης 
τρίβων, ύποδείςεως όμως δεΐται προς τούς μή τυ
χόν μελετήσαντας τά έσχάτως έν Άκροπόλει γε- 
γενημένα εύρήματα, ή σχετική του μνημείου τού
του προς ταυτα άξια. Τά σπουόαιότερα τών ευρη
μάτων τούτων είσίν, ως γνωστόν, αί υπό ένα τύπον, 
καίπερ έν τοΐς καθέκαστα παραλλάσσοντα, γυναι- 
κεϊαι έκεΐναι μορφαί, τά «άγάλματα» εκείνα, τά προ 
τής καταστροφής τής Άκροπόλεώς Οπό τών Περ- 
σών ταύτην κοσμοΟντα. Έκ τής δμοιότητος τού
των προς άλληλα προκύπτει, καί τοΟτο παρετη- 
ρήθη ήδη έπιτυχώς, ότι τον τύπον αυτόν είχεν 
παραλάβη ή άρχαϊκή τέχνη πρός παράστασιν τής 
γυναικείας μορφής θείας ταύτης είτε άνθρωπίνης, 
άπαράλλακτα όπως ύπό τον τύπον τών καλούμέ- 
νων άρχαϊκών Απολλώνων παρίστα τήν άνδρικήν 
μορφήν άσχέτως τής θείας αυτής ή μή ίδιότητος, 
ώς τοΟτο τά νυν Οπό κρατίστων αρχαιολόγων παρα
δεκτόν τυγχάνει (2).

(I) Σημειωτεον ον. ούτε ό Schone εν τοΐς «Ελληνικοί; ανάγλυ
φο·.;» μνημόνευε·, καν που τούτου.
‘ (2) Milchhoffer Archaolog. Zeit. 1881. σελ. 53.-Friedr.- 
Wd Iters, Gypsabgusse Ant. Bild. σελ. 11.

Τον τόπον τούτον τον κοινόν προς παράστασιν 
τής γυναικείας μορφής άνευρίσκομεν καί έν τω ή- 
μετέρω άναγλυφω έν τή τής ’Αθήνας είκόνι καί δή 
ύπό παραλλαγήν αίρουσαν πάσαν άμφιβολίαν περί 
τής εϊκονίσεως τής θεάς ταότης, καθόσον τό έπί τής 
κεφαλής αυτής κράνος χαρακτηρίζει ταότην επα
κριβώς. Έπικυρο! όθεν ή ήμετέρα παράστασις τήν 
ύπόθεσιν περί τοΟ κοινοΟ τόπου ύφ’ ον παρίστατο 
έν γένει ή γυναικεία ρκορφή, άποδείκνυσι δέ τρανώς 
ότι τά έν τή Άκροπόλει ευρήματα πάν άλλο δυνα
τόν νά εικονίζωσιν, ίερειας έστω, άλλάπάντως οόχί 
’Αθήνας. Έκτος τού κράνους τοΟ χαρακτηριστικοί) 
τοότου τής θεάς συμβόλου, κατά τά άλλα ή ήμε- 
τέρα Άθηνά οόδόλως διαφέρει τών τής Άκροπό- 
λεως γυναικών' τήν στολήν, τήν κόμωσιν καί τό 
gestus εκείνο, τό έν τοΐς άρχαϊκοΓς τούτοις άγάλ- 
μασι κοινόν, τό κομψοπρεπές τουτέστι τής έσθή- 
τος άνάσυρμα, ομοιάζει τόσον ή έν άναγλύφω αότη 
Άθηνά τοίς άγάλμασι τής Άκροπόλεώς, όσον καί 
πρός άλληλα ταΰτα. Τό ήμέτερον άνάγλυφον είνε 
έλλιπές καί εις τέσσαρα τεθραυσμένον, δυσχερής δέ 
αποβαίνει καί ένεκα τοότου ή εντελής αυτου ερμη
νεία, εΐκονίζει οόχ ήττον νομίζομεν σκηνήν έκ τών 
συνήθων έν τοΐς άναθηματικοίς άναγλόφοις: τήν 
θεάν τουτέστιν καί ποό αότής ίκέτας μέλλοντας 
τελέσαι θυσίαν. ΤΙ Άθηνά εΐκονίζεται έν καταγρα
φή ίσταμένη, διά τής άριστεράς άνέχουσα τό ίμά- 
τιον, φέρει οέ κράνος, οδτινοςό λόφος δένήτοπλα- 
στικώς δεδηλωμένος άλλά χρώματι έξαλειφθέντι 
τά νΟν. Η κόμη καταπίπτει έμπροσθεν έπί τού 
στήθους εις τρεϊς πλοκάμους, όπως καί έν τοίς 
άγάλμασιν, όπισθεν δέ πίπτει έπί τής ρά/εως δια
τεταγμένη κυματοειδώς εις παραλλήλους γραμμάς' 
τό κωνοειδές σχήμα τής όπισθεν κόμης προήλθεν 
πάντως έκ πλαστικών λόγων, άλλως καί έν τοίς 
άγάλμασι δέν έλλείπουσι τοότου άναλογίαι. Διά 
τής δεξιάς χειράς άπτεται ή θεά τής έσθήτος ύπό 
τό στήθος, τοδθ’ όπερ νέον έν τή παραστάσει τοΟ 
κοινού τόπου' άλλ’ έκτος τοΟ ότι έλλείπουσιν αί
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δεξιαι χείρες -των πλείστων σχετικών άγαλμάτων, 
άγνοοΟμεν δε ένεκα τούτου άκριβώς πώς διέκειντο, 
τοιαυται μικρά! σχετικώς παραλλαγαί δεν κατα- 
στρέφουσι τήν προφανή αναλογίαν. Έν τώ προ- 
σώπψ της ’Αθήνας καταφαίνονται άπασαι αί ελλεί
ψεις της άρχαϊκής τέχνης, τό λοξόν καί ογκώδες 
τών χειλέων,ή άσυμμετρία τών ώτων τό τριγωνι
κόν τοΟ προσώπου καί κυρίως τό σχεδόν άντωπόν 
τών οφθαλμών έν τη καταγραφήν απεικονίσει' παρα- 
τηρείται όμως καί έντήήμετέρα Άθηνα ή τεχνική 
εκείνη προς τό λεπτομερές καί κομψόν τάσις ή χα- 
ρακτηρίζουσα τά τελευταία έν Άκροπόλει εύρή- 
ματα.

Προ τής Αθήνας εχομεν δύω κατά το ήμισυ 
σωζομένας γυναικείας μορφάς καί προ έκάστης άνά 
δύω μικρούς ίκέτας' λέγομεν άνά δύω έν ω όντως 
τρεις ορατοί είσιν, ήτοι δύω προ τής πρώτης τών 
μεγάλων μορφών καί εις προ τής επομένης, είκά- 
ζομεν όμως ότι καί προ τής τελευταίας ταύτης 
δύω άνελόγουν μικροί ίκέται καί τήν ύπόθεσιν ημών 
ταύτην ύποστηρίζει έπί τοΟ πρωτοτύπου έναργώς 
φαινομένη μικρά τις όπισθεν τής κεφαλής τοΟ τρί
του μικροΟ ικέτου έξοχή, ώσεί στεφάνη, όμοια τή 
έπί του έμπροσθεν ορατού ικέτου. Έάν παρατηρή- 
ση τις τήν δυσχέρειαν, ήν ό τεχνίτης μόλις ύπε- 
ρενίκησεν έν τή άπεικονίσει τοΟ δευτέρου τών δύω 
πρώτων μικρών ικετών, οστις άληθώς ώσεί σκιά 
τοΟ πρώτου παρίσταται, λάβη δε ύπ’ οψιν καί τήν 
ελλειψιν χώρου έν τή τοΟ τετάρτου άπεικονίσει, 
δεν θ’ άπορήση ότι ό τεχνίτης ήρκέσθη άπλώς εις 
ύπόδειξιν τοΟ ικέτου τούτου. Διστάζομεν ν άπο* 
φανθώμεν γνώμην ώς προς τό γένος τών ικετών

τούτων, ένεκα τής έπιπολαίου διαπλάσεως τών 
μορφών τούτων, συμπεραίνομεν ό'μως ό'τι ό τεχνί
της έν τοίς έμπροσθεν ίκέταις άνδρας έν τοΐς όπι
σθεν γυναίκας νά είκονίση διενοήθη. Ή παρεμφε
ρής ξοάνω τρίτη μικρά μορφή ύποθέτομεν νά πα- 
ρίστα γυναίκα, ώς έκ τής όμοιότητος μάλιστα ήν 
εχει προς το έσχάτως έν Άκροπόλει άνευρεθέν ά- 
γαλμα, τό έν πολλοίς ξοάνω όυιοιάζον. Ό πρώτος 
τών μικρών τούτων ικετών κρατεί έν τή οεξιίρ 
κυκλικόν τι ώσεί φιάλην, έν τή τεταμένη δε άρι- 
στερφ άντικείμενόν τι έξηλειμμένον ό'λως. Ή δε
ξιά του όπισθεν τούτου ύψοΟται ποιοΟσα σχήμά τι 
ίσως ικετευτικόν.

Παρά τούς δύω τούτους μικρούς ίκέτας φαίνεται 
κατά τά όπισθεν μόνον ορατόν τό εις θυσίαν άγό- 
μενον ζώον. ‘Ομοιάζει τοΟτο ά7^ηθώς ύί, καίπερ 
δε τό ζώον τοΟτο καί έν έτέρψ εις τήν ’Αθήναν ά- 
ναθηματικώ άναγλύφω άπαντών (πρβλ. Le Bas 
Voyage archeol.lVpl. 46),φαίνεται ήμίν ούχήττον 
δυσερμήνευτος ή εις τήν ’Αθήναν θυσία τούτου, 
έάν δέ έπιτρέπετο ήμίν ν’ άποοώσωμεν εις τον τε
χνίτην άνακρίβειαν περί τήν άπεικόνισιν ήθέλομεν 
ύπολάβη τοΟτο μάλλον ώς βοΟν, ήτις, ώς γνωστόν 
συχνά εις θυσίαν ήγετο τή θε$. Ό Εύστάθιος 
(283, 29) μεταδίδωσιν ήμίν ό'τι καί «θήλεα έθυον 
τήΆθηνφ». ’Εάν είςταΰτα συγκατελέγετο καί ή κυ
ρίως εις τούς χθονίους θεούς καί τήν Άφροδίτην 
συς,τοΟτο ας λυθή παρ’άλλων έντριβεστέρων περί 
τήν παράδοσιν έρμηνευτών. Τό ήμέτερον άνάγλυ- 
φον ήν, ώς είκός, καί χρώματι πεποικιλμένον, σώ
ζονται δέ που καί ίχνη τοΟ έρυθροΟ.

Β. Σταης
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