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νοοΟμεν όρθότερον όταν άποβλέψωμεν εις τά αρ
χαιότατα έν ’Αττική πλαστικά έργα, τά έξ Άκρο
πόλεως γνωστά πώρινα ανάγλυφα και τά άλλα έν 
τφ Μουσείφ της Άκροπόλεως άποκείμενα λείψανα 
έργων τής αύτής (ίλης1. Νομίζω δέ δτι καί τού
του τοΟ έργου δ τεχνικός χαρακτήρ έχει τήν αρχήν 
αύτοΟ έκ τής άσκήσεως καί άπεργασίας των πώρι
νων τούτων έργων, ήτις ώς φαίνεται έκ των σωζο- 
μένων μνημείων λίαν διαδεδομένη καί συνήθης ήτο 
εις τούς αρχαιότερους χρόνους τής έν ’Αττική πλα
στικής τέχνης. Ή εις ύπερβολήν δέ στρογγύλη

ΧΑΛΚΗ ΚΕΦΑΛΗ
(

Πλείστου λόγου άξιον εύρημα έκ των τελευ
ταίων άνασκαφών τής Άκροπόλεως εϊνε καί ή περι- 
σωθεΐσα αύτη κεφαλή χαλκό Ο άνδριάντος , ήν έν 
τφ 3τ πίνακι άπεικονίζομεν νομίζοντες δτι παρέχο- 
μεν τοϊς άρχαιολογοΟσιν ούχί εύκαταφρόνητον 
άντικείμενον σπουδής2.

Ή κεφαλή αύτη είκονίζουσα πωγωνοφόρον τινά 
άνδρα εινε φυσικοΟ σχεδόν μεγέθους , τό κρανίον 
όμως αυτής εινε μεΐζον ή κατά λόγον τοΟ προσώ
που. Το δολιχοκέφαλον δέ σχήμα τό 'οποίον μόνη 
ή κεφαλή αύτη έξ όλων των έν Άκροπόλει εύρε- 
θέντων αρχαϊκών έργων δεικνύει δεν εινε ίδιον 
τοΟ τύπου αύτής , άλλ’ έξαρταται μάλλον έκ λό
γων έξωτερικών. Έφερε δηλ. αύτη κάλυμμά τι, 
περικεφαλαίαν πιθανώς, πρός τό κάλυμμα δέ τοΰτο 
έλαβε καί τό κρανίον σχήμα άνάλογον, ένεκα τού
του δέ. καί μεΐζον. Ότι δέ ύπήρχε τής κεφαλής 
ταύτης κάλυμμα ίδια είργασμένον φαίνεται οχι μό
νον έκ το0 σχήματος τοΟ κρανίου, άλλά καί έκ τής 
εργασίας τής κόμης. Ταύτης δηλ. μόνον τά κατώ- 
τατα μέρη, όσα δεν ήδύνατο νά καλύψη ή περικε
φαλαία , είνε έξειργασμένα, των τριχών έγκεχα- 
ραγμένων διά λεπτοΟ οργάνου μετά περιέργου έπι-

1 Όρβ.χαϊ τήν έμήν πραγματείαν «Περί του άρχαιοτέρον αττικού 
εργαστηρίου ».

2 Όρα καί ‘Ρωμαίδου «Τά Μουσεία των’ΑΟηνων» πίν. 15.

καί άπαλή άπεργασία μερών τινων τοΟ σώματος, 
μάλιστα δέ δ σχηματισμός των μαστών καί ή πρός 
τά πλάγια μέρη περιγραφή αυτών, ή έλλειψις λε- 
πτότητος των γραμμών καί ή απότομος ένιαχοΰ 
τοΟ κορμοΟ σύνθεσις των μερών δεικνύουσι κατα
φανώς δτι δ τυπικός χαρακτήρ τοΰ έργου τούτου 
έμορφώθη έν τή άπεργασία λίθου μάλλον μέν απα
λού ήττον δέ λεπτοΟ τοΟ μαρμάρου- τοιοΟτος δέ 
λίθος εινε δ πώρος.

Έν Άδη'ναις.

Θεμιστοκλής Σοφουλης

ΑΡΧΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Πίν. 3)

μελείας έπί τής έπιφανείας τοΟ χαλκό0 , εινε δέ. 
καί παχύτερά πως. Ή κόμη δέ αύτή δέν έχει τήν 
περίεργον έκείνην κατασκευήν δπως συνήθως αί 
τών αρχαϊκών χαλκών μάλιστα κεφαλών αί μετά 
πλοκάμων καί βοστρύχων ήσκημέναι δεικνύουσιν, 
άλλ’ εινε απλή καί βραχεία καί τοιοΟτον έχει τό 
σχήμα οΐον καί έκ τών γραφών τών αττικών μελα
νόμορφων αγγείων γνωρίζομεν καί έκ τινων αττι
κών έπίσης άναγλύφων. Τά κατώτατα δέ τών τρι
χών άκρα, άτινα δίκην στεφάνου τήν κεφαλήν 
περιθέουσι, δέν εινε πάντα ίσα ούδ’ εύθέως άποκε- 
κομμένα, άλλ’ έχουσι φυλλοειδές πως καί οδοντω
τόν τό σχήμα. Καί τοΟτο δέ όφείλομεν έτι νά 
παρατηρήσω μεν, δτι έπί τής κορυφής τής κεφα
λής ταύτης ύπάρχει στρογγύλη τις οπή, οι’ ής 
καταφαίνεται έτι δ εντός αύτής πηλός, ός πιθανώς 
έχρησίμευεν ώς πυρήν εις τούς τεχνίτας κατά, τήν 
χώνευσιν το0 χαλκού.

Τά ομματα ήσαν ιδία έντεθειμένα έκ λευκής τί
νος, ύελώδους πιθανώς, ύλης, ταύτης δέ έλάχι- 
στον μέρος σώζεται έτι έν τφ έσωτερικω κανθφ 
τοΟ ετέρου όφθαλμο0. -

Ό δέ πώγων έχει τό σφηνοειδές σχήμα τό σύνη- 
θες εις τά αρχαϊκά μνημεία τό έπικρατήσαν από 
τοΟ τέλους τοΟ έκτου ή τών αρχών τοΟ πέμπτου 
αίώνος. Αποτελεί δέ συμπαγή όγκον έπί τής έπι-
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φανείας τοϋ όποιου εινε δεδηλωμέναι αί τρίχες αύ- 
τοΟ έκάστη λεπτότατα έγκεχ αραγμένη' μετά πολ
λής οέ περιέργειας εινε έξειργασμένον , το μέρος 
έκεΐνο τοΟ πώγωνος, δπερ άποτελοΟσιν αί ύπό το 
κάτω χείλος φυόμενα'ι τρίχες βραχύτεραι σχημα- 
τιζόμεναι.

Τοιαύτη ή εξωτερική μορφή τής κεφαλής ταυ- 
της. Οόοέν οέ εξωτερικόν ή άλλο σημεΓον όπάρχει 
δυνάμενον νά πείση ημάς δτι ή κεφαλή αυτή ήτο 
αγάλματος είκονίζοντος θεόν τινα, πιθανώτερον δέ 
φαίνεται μάλλον δτι τό εργον τοΟτο ήτο εικονικόν 
ανάθημα ιδιώτου άφιεροΟντος εαυτόν τή θεά. Γνω
στόν δέ εινε ότι έν ’Ακροπόλει ήσαν συνήθεις κατά 
τον πέμπτον ήδη πάντως δέ καί κατά τον εκτον 
αιώνα τοιαΟται εικονικά! παραστάσεις ώς ιδιωτικά 
εις τήν θεάν αναθήματα (δρα περί τούτου Furt— 
vvangler, Mittheilungen 1880 σ. 27 κ. έ.). Φαί
νεται οέ δτι όχι μόνον τό χαλκοΟν τούτο εργον, 
αλλά καί τά έν Άκροπόλει αγάλματα ιππέων1, ών 
λείψανά τινα έν Άκροπόλει εόρέθησαν ίσγάτως καί 
τά πλεϊστα ίσως των γνωστών αγαλμάτων γυναι
κείας μορφής έν τώ έθίμω τούτω εχουσι τήν αιτίαν 
τής έν Άκροπόλει ίδρύσεως αύτών. Τό εργον όμως 
τούτο έχει μεγάλην σημασίαν όχι τόσον δι’ αύτήν 
ταυτην τήν παράστασιν δσον διά τήν τέχνην αύτοΟ

Έκ πρώτης άπόψεως φαίνεται δτι έχει ομοιό
τητά τινα προς τά Αΐγινητικά έργα' σφάλλεται 
δμως εί τις παραγόμενος ύπό τής γενικής ταύτης 
δμοιότητος, νομίζει δτι καί τοΟτο τό εργον εινε 
Αίγιναίας τέχνης. Λέγω δέ τούτο όχι διότι αποδέ
χομαι, δτι οί Αθηναίοι τούς Αϊγιναίους μόνον τε- 
χνίτας άπέκλειον διά τήν πράς αύτούς έχθραν των 
έργαστηρίων αύτών, δπως πρότερον των αρχαιολό
γων τινές Ζσχυρίζοντο. Τούναντίον οέ μάλλον φαί
νεται μοι βέβαιον, δτι όπήρχε ζωηροτέρα επικοινω
νία τούν Αΐγινητών καί Αθηναίων ή των άλλων 
προς άλλήλους τεχνιτών. ΤοΟτο δέ άποδεικνυουσι 
σαφώς τοΟτο μέν αί έν αύτή ταύτη τή Άκροπόλει 
εύρεθείσαι έπιγραφαί δύο περιφημότατων έξ Αίγί- 
γίνης άνδριαντοποιών τοΟ Κάλωνος (Lovy, Ins- 
chrift. griech. Bildh. 27) καί Όνάτα2, τοΟτο δέ

1 Όρα και πίνακα 2.
2 Εΰρεθη !ν Άκροπόλει βάσις ενεπίγραφος άναφερομ,ε’νη εις τόν 

Ονάταν 3ημοσιεο0ί[σεται προσεχώς έν τη Άρχ. Έφημερίδι. Όσοι 
31 φρονοδσηι, δτι η κεφαλή αυτή εινε Αίγινητιχής τέχνης , ήδυναντο

καί τά αττικά έργα, άτινα εόρέθησαν έν Αϊγίνη 
(Mittheil. 1883 πίν. XVII). ’Εάν λοιπόν ύπάρ- 
χωσι γενικά τινα γνωρίσματα κοινά τή χαλκή 
κεφαλή καί τοΐς Αίγινητικοις εργοις, εϊς τήν συ
ν εχρή ταυτην επικοινωνίαν των τεχνιτών όφείλο- 
μ.εν νά άποδώσωμεν αύτά. Καί τοΟτο δέ πρέπει 
νά ένθυμώμεθα, δτι τά έργα ταΟτα , έίτε σχεδόν 
σύγχρονα όντα, άναγκαίως πρέπει νά Ι'χωσι καί 
κοινά τής έποχής αύτών γνωρίσματα. Έάν δμως 
έξετάσωμεν λεπτομερέστερον τήν χαλκήν κεφα
λήν συγκρίνοντες αύτήν πρός τά Αΐγινητικά, εύ- 
ρίσκομεν πλείστας διαφοράς. Κύτος b εξωτερικός 
τύπος μάλιστα δέ τό σχήμα των οφθαλμών καί 
τοΟ στόματος τής κεφαλής ταύτης εινε διάφορα 
των Αίγινητικών. Γνωστόν δέ εινε δτι ή έλλειψις 
ζωής καί έκφράσεως καί ή ίσχνότης καί συστολή 
τής κατασκευής αύτών χαρακτηρίζει τάς κεφαλάς 
τών Αίγινητικών έργων, τούναντίον δέ ή τής χαλ
κής κεφαλής κατασκευή δεικνύει, δπως καί πάντα 
τά έξ Αττικής αρχαϊκά έργα, φύσιν τρυφώσαν καί 
ζωήν άναδίδουσαν. Ού μόνον δέ ζωηρά καθόλου είνε 
ή παράστασις αύτής, άλλα καί έκφρασίν τινα 
ήθους, ιδιοφυίας (Indiviclualitat) έχει. Δυστυχώς 
δέν σώζονται έν Αττική άλλα σύγχρονα καί δμοια 
κατά τήν παράστασιν τή κεφαλή ταύτη χαλκά έργα, 
άτινα θά ήδύναντο νά χρησιμεύσωσιν ώς ασφαλέ
στεροι δροι συγκρίσεως , άλλα καί έκ τής συγκρί- 
σεως τών σωζομένων καί άρχαιοτέρων αττικών έκ 
μαρμάρου έργων προς τήν χαλκήν κεφαλήν άπο- 
δείκνυται ή αττική αύτής καταγωγή. Καί αύταί 
αί κεφαλαί τών έν Άκροπόλει γνωστών αγαλμά
των γυνακείας μορφής έχουσιν ού μόνον'τόν αύτόν 
χαρακτήρα τέχνης καί ή χαλκή αυτή κεφαλή, 
αλλά καί τόν αύτόν τοΟ προσώπου τύπον, οιαφέ- 
ρουσαι ταύτης κατά τοσοΰτο μόνον δσον ήτο έκ 
τής διαφοράς τοΟ γένους αναγκαίου1. Δυσκόλως δέ

Ισως νά συνάψωσι τό εργον τούτο μετά του ονόματος του περίφημου 
τούτου εξ Αίγίνης τεχνίτου.

5 Δέν είνε παράδοξον νά άντείπωσιν ήμΐν εκείνοι τών νεωτέρων αρ
χαιολόγων, οίτινες συνειθίζουσι νά άποβλε'πωσι μετά θρησκευτικής ευ- 
λαβείας εις τά με'τρα , ότι η χαλκή κεφαλή δέν έχει τόν αύτόν τύπον 
και τά υπ1 εμού μ,νημονευθε'ντα έργα, ώς διάφορα τά μέτρα του προ
σώπου εχουσα*ομολογώ οτι τήν ομοιότητα του χαρακτήρας έργων τε'- 
χνης δεν συνειθίζω νά θεωρώ Ιξηρτημε'νην εκ τής ταυτότητας τών μέ
τρων. Όπως δέ εν τή φύσει υπάρχει οικογενειακός τις τύπος μεταξύ 
συγγενών διαφόρου γένους και διαφόρου ηλικίας, οΰτω καί εν τή τέχνη 
διακρίνομεν μεταξύ ’έργων όχι μώνον συγχρόνων, αλλά καί διαφό-
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δύναταί τις νά άρνηθή δτι και ή κεφαλή τοΰ Μο- 
σχοφόρου περιέχει πάντα τά στοιχεία τοΟ τύπου 
καί του χαρακτήρος τής χαλκής κεφαλής, ατελέ
στερα δμως και άγροικότερα διά τήν άρχαιοτέραν 
■ταυ έργου τούτου ηλικίαν.

'Ομοιότροπος τή χαλκή ταύτή κεφαλή καί σύγ
χρονος κατά τήν ηλικίαν τής τέχνης είνε, αν δεν 
μ.’άπατα ή μνήμη, καί ή έν τή Γλυπτοθήκη τοΟ Μο
νάχου μαρμάρινη κεφαλή πωγωνοφόρου άνδρός φέ
ροντας περικεφαλαίαν {Κατώλ. άρ. 40). Ό Brim η

μνημονεύων τοΟ έργου τούτου έν τώ καταλόγιρ- 
τής Γλυπτοθήκης δεν άποφαινεται σαφώς τίνος τέ
χνης εργον είνε, παρατηρεί όμως δτι πλεονεκτεΓ 
των Αΐγινητικών im Ausdrucke individuellen Le- 
bens. Διά ταύτην αύτοΟ τήν αρετήν καί διά τήν 
άλλην προς τήν χαλκήν κεφαλήν ομοιότητα νο
μίζω δτι καί τοΟτο τό εργον είνε αττικής μάλλον 
τέχνης.

Έν Άθηναις.

Θεμιστοκλής Σοφουλης

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΤ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

ΤΩΝ ΑΘΗΝΗΣΙΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ
’Εσχάτως εύρέθη επί τής ’Αθηνών Άκροπόλεως 

προς δυσμάς τοΟ Έρεχθείου τεμάχιον μαρμάρου
παρεμφερές μέρει κατωτέρω Έρμου τής τετραγώ
νου εργασίας, εχον τά εξής *

( Εντός κισσίνου στεφάνου).
ΚΑΝΗφΟ

(Ίχνη στεφάνου). Η ΣΑΣ ΑΝ Δ
ΙΟΝΥΣΩ! ΕΠΙ 
ΣΕΛΕΥΚΟΥ 
ΑΡΧΟΝΤΟ 

Σ
ΟΔΗΜΟΣΚΑΙΗΒΟΥΛΗ

( Έλάϊνος στέφανος).
ΚΑΝΗφΟ 

Ρ Η Σ Α Σ A Ν 
Μ 1-ΓΤ Ρ 1 Ο ΕΩ 

Ν

(’Εντός κισσίνου στεφάνου)
ΚΑΝΗΦΟ 

ΡΗΣΑΣΑΜΔΙΟ 
Ν Υ Σ Ω I Ε Π I Η 
ΡΑΚΛΕΟΔΩ 
ΡΟ ΥΑΡΧΟ 

Ν Τ Ο Σ

Κανηφο- 
ρήσκσαν Δ- 
ιονύσωι επί 
Σέλευκου 
άρχοντο 

ς
Ό δήμος καί ή βουλή

Κανηφο- 
ρήσασαν 
Μητρί θεώ 

ν

Κανηφο- 
ρήσασαν Διο- 
νυσωι Ιπί ΊΊ- 
ρακλεοδώ- 
ρου άρχο
ντας.

Καθώς είναι διατεταγμένη ή επιγραφή , λείπει 
είς μόνον στέφανος" διότι αΐ λέξεις ό δήμος καί ή 
βονί'ή ήσαν αναμφιβόλους έν τφ μέσφ τών στεφά
νων. ’Ανωτέρω δέ δυνατόν νά ήτο εν ολόκληρον τι
μητικόν ψήφισμα, δυνατόν δέ καί μόνον τό όνομα 
τής τιμηθείσης παρθένου.

Αί κανηφόροι άπαντώσίν έν πολλαίς λατρείαις,

pm ηλικίας και διάφορου παραστάσεις, κοινόν σχολικόν .χαρακτήρα 
ανεξάρτητον των μέτρων.

κατ’ εξοχήν δ έν ταίς έπιγραφαίς τών 'Ρωμαϊκών 
χρόνων1. Κάνηφόρος έν τή τοΟ Διονύσου λατρείφ 
άπαντά έν τή επιγραφή C. I. Α. 420, τή έπί άρ
χοντας Ζωπύρου , δστις τίθεται είς τάς άρχάς τοΟ 
S'. προ Χρ. αίώνος2.

1 Κανηφορησασα Έλευσινίοις C. I. A. III, 916. Καν. ’Emoau- 
ρίοις, αυτοΑ 916. Καν. Άσχληπίω, αύτ. 921· Kavrjoo’pot γ' άπά 
Παλλαδίου, 328- Κανηφορησασα Σαράπιδος και Ε'ισιοος, 923.

2 Dumont, Essai σ. 121-Momms, Heortol. σ. 393, σημ. 2. 
Kohler είς i~ιγρ.
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