
ΧΕΙΡ ΠΡΩΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΚΟΥΡΟΥ
ΥΠΟ ΛΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ή πρώιμος αττική τέχνη τής προσολωνείου και των αρχών τής σο?αονείου εποχής, 
τοΰ τέλους τοΰ 7ου και τών αρχών τοΰ 6ου αίώνος, γίνεται κατά τα τελευταία έτη οΐκειοτέρα 
εις ημάς χάρις εις σειράν νέων καί σημαντικών γλυπτικών καί κεραμεικών ευρημάτων. 
Ή γλώσσα τής τέχνης ταύτης είναι τόσον ακριβής καί μοναδική, ώστε δεν είναι δυνατόν 
νά έπέλθη σύγχυσις. Τής αυτής πρωίμου εποχής έργον δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι 
καί ή δεξιά χειρ (πίν. 1) εκ τής ιδιωτικής συλλογής Μαρίνου Καλλιγά έν ’Αθήναις. 
Ή συνεσψιγμένη στάσις αυτής δηλώνει προσέτι αρκούντως σαφώς ότι προέρχεται 
έξ αγάλματος κούρου άναλόγου καθ’ όλα προς τούς τρεις μέχρι σήμερον γνωστούς 
πρωίμους αττικούς κούρους, τον κούρον τοΰ Σουνίου, τήν κεφαλήν καί τήν δεξιάν χείρα 
έκ τοΰ Διπύλου καί τον προ ολίγων ετών γνωσθέντα λαμπρόν κούρον έν Νέα Ύόρκη λ 
Ή χειρ τής ιδιωτικής συλλογής Καλλιγά αποτελεί λοιπόν νέον πολύτιμον εύρημα 
ερχόμενον νά πλουτίση τήν γνώσίν μας περί τής πρωίμου ταύτης εποχής. Είναι δε καί 
ή μικροτέρα προσφορά διά τήν γνώσιν ταύτην εύπρόσδεκτος- όχι μόνον, διότι παρ’ όλα 
τά νέα εύρήματα ή γνώσις, ήν έχομεν περί τής εποχής ταύτης πολύ απέχει από τοΰ νά 
είναι άποτετελεσμένη, αλλά καί διότι ό κόσμος, εντός τοΰ οποίου ζή ό τεχνίτης κατά τήν 
εποχήν ταύτην, αντανακλάται μετά τής ιδίας έντάσεως καί εις τάς μικροτέρας ακόμη 
λεπτομέρειας.

Προέρχεται ή χειρ πιθανώτατα έκ τής Μεσογαίας τής ’Αττικής, όπόθεν έκομίσθη 
υπό χωρικών τήν άνοιξιν τοΰ 1936, χωρίς νά είναι δυστυχώς δυνατόν νά καθορισθή 
άκριβέστερον ή προέλευσις. Τό μάρμαρον είναι πεντελήσιον ή ϊσως Υμηττού. Ή χειρ 
έχει άποσπασθή μετά τμήματος τοΰ μηρού, τοΰ οποίου σώζεται κάτωθεν τών δακτύλων 
καί μέρος τής έπιφανείας. Μεταξύ τοΰ θραύσματος τοΰ μηρού καί τής χειρός διακρίνεται 
τό μεσολαβούν τμήμα μαρμάρου, κοινόν καί είς τά λοιπά μνημονευθέντα παραδεί
γματα- άρχεται αμέσως μετά τήν κατάληξιν τοΰ μικρού δακτύλου κατά τήν μίαν πλευράν 
(πίν. 1 γ) καί ολίγον μετά τήν κατάληξιν τοΰ λιχανοΰ υπό τό θέναρ κατά τήν έτέραν 
(πίν. 1 α). Τό κάτω μέρος τής χειρός σφζεται επομένως, άντιθέτως προς τήν χείρα τοΰ 
Διπύλου, ολόκληρον, μετ’ ακεραίων τών φαλάγγων, πλήν τής άποκεκρουμένης ακραίας 
φάλαγγος τοΰ άντίχειρος. Κατά τό άνω μέρος ή χειρ είναι άποτετμημένη αμέσως

1 Κούροι Σουνίου, Ρωμαίος, A(ntike) D(enkmaler) IV 1927, 205 κέ., δεξιά χειρ: Α.Μ. 1930,163 κέ. Νέας Ύόρκης 
91 κέ. πίν. 47 κέ. (τοΰ δευτέρου κούρου σφζεται μόνον ό G. Μ. A. Richter, Metr. Mus. Stud. 5, 1934-36, 20 κέ. 
κορμός, ανευ χειρών). Διπύλου, κεφαλή: Buschor, Α. Μ. καί Br. Br. 751-755.
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άνωθεν τής έξεχούσης κεφαλής τοΰ όστοΰ τής ώλένης, ώστε ή περιβάλλουσα τό όστοΰν 
τοΰτο χαρακτηριστική αύλαξ δεν σώζεται ολόκληρος, έχει δέ καί λοξώς άποτμηθή μέγα 
μέρος τοΰ θέναρος μετά τοΰ μετακαρπίου τμήματος τοΰ άντίχειρος (πίν. Ια). Έκτος 
τούτου έχει ύποστή καί ή επιφάνεια φθοράς τινας, Ιδίως κατά την πρώτην άρθρωσιν 
τοΰ μικροΰ δακτύλου καί τοΰ λιχανοΰ καί την δευτέραν τοΰ παράμεσου· αί δύο φθοραί 
τής ραχιαίας επιφάνειας φαίνονται προελθοΰσαι νεωστί εκ τής άξίνης. Ή επιφάνεια 
τοΰ μαρμάρου διατηρείται κατά τά άλλα καλώς, πλήν ιχνών κατιώσεως· τά ίχνη ταΰτα 
είναι περισσότερον έντονα κατά την προς τον άντίχειρα πλευράν, έπεκτείνονται δέ καί 
εις την τομήν τοΰ θέναρος καί τήν άποτμηθεισαν από τοΰ μηροΰ επιφάνειαν, πράγμα, 
τό όποιον δηλοί ότι ή άπόσπασις τής χειρός άπό τοΰ αγάλματος δεν είναι νέα.

Τό ολικόν σωζόμενον ύψος άπό τοΰ καρποΰ μέχρι τοΰ τμήματος τής έπιφανείας 
τοΰ μηροΰ είναι 0.165 μ. Αί διαστάσεις τών καθ ’ έ'καστα μερών τής χειρός είναι αί ακό
λουθοι εις εκατοστά τοΰ μέτρου, εν συγκρίσει προς τά λοιπά γνωστά παραδείγματα 
(ή άπόστασις άπό τής εξοχής τής ώλένης μέχρι τής α' άρθρώσεως τοΰ μικροΰ δακτύλου 
έμετρήθη εις όλα τά παραδείγματα άπό τοΰ σημείου, όπου έχει άποτμηθή ή έξετα- 
ζομένη χειρ)1:

άπό τής έξοχης τής ωλένης μέχρι τής α' άρθρώσεως Καλλ. Εουν. Διπύλ. Ν.Ύόρκ.
τοΰ μικροΰ δακτύλου...................................... 9,5 13 12 10

πλάτος καρποΰ........................................................... — 10,5 8,5 7,6
πλάτος άκρας χειρός.................................................. 8,6 11,5 9,5 8,1
μήκος α' φάλαγγος μικροΰ δακτύλου..................... 3,9-4 6,5 4,8 5
μήκος α' φάλαγγος λιχανοΰ...................................... 6 10 7 7

Αί διαστάσεις επομένως τής χειρός τής συλλογής Καλλιγά είναι μικρύτεραι τών 
χειρών τοΰ κούρου τοΰ Σουνίου καί τοΰ Διπύλου· άπό τοΰ κούρου τής Ν. Ύόρκης 
είναι μεν ή χειρ μεγαλυτέρα κατά τό πλάτος τής άκρας χειρός, μικροτέρα όμως κατά 
τάς λοιπάο (κατακορύφους) διαστάσεις· ή υπερβολή αυτών εν σχέσει προς τάς όριζοντίας 
είναι πιθανώς άποτέλεσμα τής γενικώς παρατηρηθείσης ραδτνότητος τοΰ κούρου. Τό 
ΰψος τοΰ κούρου τοΰ Σουνίου είναι σήμερον μετά τών συμπεπληρωμένων κνημών 
3,04 μ., τό άρχικόν όμως ύψος αύτοΰ, κατά τούς άκριβεΐς ύπο?ιογισμούς τοΰ Ρωμαίου2, 
συμπεραίνεται ότι θά ήτο 2,96 μ. ή 10 άκριβώς σολωνείων ποδών. Ή κεφαλή τοΰ 
Διπύλου δεν είναι πολύ μικροτέρα τής κεφαλής τοΰ κούρου τοΰ Σουνίου. Έάν είχε 
τάς αύτάς άναλογίας προς τοΰτον, τό συμπεραινόμενον ΰψος του θά έφθανε τούς εννέα 
σολωνείους πόδας ή τά 2,67 μΑ Τέλος τό ΰψος τοΰ κούρου τής Νέας Ύόρκης είναι 
γνωστόν: 1,927 μ. Έάν λάβωμεν επομένως ώς βάσιν μίαν σημαντικήν διάστασιν, ως 
είναι τό πλάτος τής άκρας χειρός, ή άναλογία αυτής προς τό ΰψος τών κούρων είναι 
ή άκόλουθος:

Σουνίου 1: 25δ Διπύλου 1:28 Ν. Ύόρκης 1: 238.
Αί άνα?.ογίαι τών κούρων Σουνίου καί Νέας Ύόρκης δεν διαφέρουσι πολύ 

άπ’ άλλήλων, έάν μάλιστα ληφθή ύπ’ όψιν καί ή σημαντική διαφορά τοΰ μεγέθους.

1 Ευχαριστώ θερμώς τήν δ. G. Μ. A. Richter τοΰ 2 A. D. IV 94.
Metropolitan Museum τής Ν. Ύόρκης διά τήν άνακοί- 3 9 X τό ΰψος τοΰ προσώπου (=29 έκ. = 1 πούς), 
νωσιν τών διαστάσεων τής χειρός τοΰ αυτόθι κούρου. Buschor, A. Μ. 1930, 208.
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Ή αναλογία 1:28 τοΰ κούρου τοΰ Διπύλου δεν είναι ίσως ασφαλής, στηριζομένη 
μόνον εις δεδομένα κατά συμπερασμόν, πιθανόν όμως νά οφείλεται κα'ι εις την όλην 
επιμήκη σύνθεσιν καί τάς διαφόρους επομένως αναλογίας αύτοϋ. Διά τον λόγον τούτον 
δεν άπέχομεν ίσως πολύ τού ορθού, άν λάβωμεν ώς βάσιν διά τον κατά προσέγγισιν 
υπολογισμόν τοΰ ύψους τού νέου κούρου την αναλογίαν 1:24-25'. Έχομεν ούτω 
συμπεραινόμενον ύψος (8,6X24,5) 2,107 μ. Δεν αποκλείεται τό ύψος τού νέου κούρου 
νά ήτο επτά ακριβώς σολωνείων ποδών (2,07 μ.), ή, εάν λάβωμεν ώς βάσιν τον ολυμ
πιακόν πόδα, δεδομένου ότι εύρισκόμεΟα είσέτι είς τούς προ τού Σόλωνος χρόνους 
(διά την χρονολόγησιν βλ. κατ.), εξ καί ήμίσεος ολυμπιακών ποδών (2,093 μ.). Θά ήτο 
δηλαδή κατά τρεις σολωνείους πόδας μικρότερος τού κούρου τού Σουνίου, κατά δύο 
τού Διπύλου καί μεγαλύτερος κατά 
ήμισυν ακριβώς ολυμπιακόν πόδα τού 
κούρου τής Νέας Ύόρκης.

Μεταξύ τών τριών αυτών γνω
στών παραδειγμάτων, τά όποια είναι 
καί τά μόνα, προς τά όποια είναι δυ
νατόν νά συγκριθή ή ίξεταζομένη χειρ, 
τήν μεγίστην αναλογίαν μεταξύ των 
παρουσιάζουν αί χεΐρες τοΰ Διπύλου 
καί τής Νέας Ύόρκης. Καί τών δύο αί 
άναλογίαι είναι έπιμήκεις καί τό περί
γραμμά των γωνιώδες. Έξαιρετικώς
όμοια είναι ή κατεργασία τής ραχιαίας επιφάνειας (είκ. 1' πρβ. Α. Μ. 1930, Beil. 48), ώστε 
καί έκ τής έξετάσεως ταύτης δύναται νά έπιβεβαιωθή ή έξενεχθεΐσα γνώμη ότι ό κούρος 
τού Διπύλου καί τής Νέας Ύόρκης είναι έ'ργα τού αυτού τεχνίτου1 2. Ή χειρ τοΰ κούρου 
τού Σουνίου (Α. Μ. Beil. 49 κέ.) προξενεί άλλην εντελώς έντύπωσιν αί έπιμήκεις άνα- 
λογίαι έ'χουν βραχυνθή, ή χειρ φαίνεται ώς νά έ'χη περισσότερον συσφιγχθή. Ούτω 
έχει έλαττωΟή έν αναλογία ή άπόστασις άπό τής εξοχής τής ώλένης μέχρι τών αρθρώ
σεων3, αί αρθρώσεις μεταξύ τής πρώτης καί τής δευτέρας φάλαγγος π?νησιάζουν περισ
σότερον τήν παλάμην, κατ’αυτόν τον τρόπον δε τό σαρκώδες μέρος τού όπισθέναρος 
συστέλλεται καί έξογκούται, διά τής έξογκώσεως δε ταύτης έξουδετερούται ή πλαγία 
κλίσις τής ράχεως τής χειρός, ήτις είναι κοινή καί είς τά δύο άλλα παραδείγματα. 
Ή συστολή αΰτη τής χειρός αντανακλάται είς μίαν χαρακτηριστικήν λεπτομέρειαν: 
είς τό ξένον σώμα τό περικλειόμενον έντός τών φαλάγγων τού μικρού δακτύλου ώς 
καί είς τό μήκος τοΰ μικρού τούτου δακτύλου. Τό σώμα τούτο είναι έπίμηκες είς τήν

Είκ. 1. Δίξιά χειρ κούρου τής Νέας Ύόρκης.

1 Βλ. καί Irma Richter, κείμενον έν Br. Br. 751 σελ. 
29. χ. Υπολογίζει εκείνη τό ΰψος τοΰ κούρου τής Νέας 
'Υόρκης ίσον πρός 6 ολυμπιακού, πόδας (6 X 0, 322), 
έκαστον δέ ολυμπιακόν ποδα συγκείμενον τετράκις έκ 
τοΰ πλάτους τής χειρός. 'Επομένως τό πλάτος τής χειρός 
λαμβανόμενον 24 φοράς (IΧ6) άποτελεί τό ολικόν δψος.

2 G Μ. A. Richter, New York Bull. 27, 1932, 222
προτείνει δειλώς τήν ΰπόάεσιν. Καιηγορηματικώς ό J.

D. Beazley έν Beazley and Ashmole, Greek Sculpture 
and Painting, Cambridge 1934, σελ. 20. Πρβλ. μετά 
ταΰτα G. Μ A. Ricther, Metr. Mus. Stud έ. ά. 44= Br. 
Br. 751 σελ. 23 καί έσχάτως Langlotz, έν Die archaischen 
Marinorbildwerke v. d. Akropolis, herausgegeb. von 
H. Schrader 1 σελ. 30.

3 ’Αναλογία τοΰ πλάτους τής χειρός πρός τήν άπό- 
στασιν ταύτην: Διπύλου 1: 1,26, Σουνίου 1:1,13.
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χείρα τοΰ Διπΰλου καί τής Νέας Ύόρκης, καθίσταται δε σφαιρικόν περίπου εις τον 
κούρον τοΰ Σουνίου, ώς αποτέλεσμα, θά ήδΰνατο νά εΐπη τις, τής συστολής τών δακτύ
λων καί τό μήκος τοΰ μικροΰ δακτύλου έλαττοΰται εν αναλογία (Br. Br. 753 καί A. Μ. 
Beil. 51)'.

Ή χειρ τοΰ Σουνίου γενικώς αποδίδεται κατά τρόπον πλαστικώτερον, αί μετα
βάσεις άπό έπιψανείας εις επιφάνειαν είναι περισσότερον καμπύλαι (πρβ. π. χ. την 
εσωτερικήν πλευράν τοΰ λιχανοΰ, Α. Μ. Beil. 50. Ή προσπάθεια προς πλαστικότητα 
καθίσταται έμψανεστέρα εις την περί τον άντίχειρα χώραν. Ένφ εις την χείρα τοΰ 
Διπύλου καί τής Νέας Ύόρκης ό άντίχειρ προσκολλάται επί τής πεπλατυσμένης επιφά
νειας τοΰ λιχανοΰ μετά τών περικλειόμενων ουδετέρων επιφανειών, εις την χείρα τοΰ 
Σουνίου ό άντίχειρ απαλλάσσεται τοΰ βάθους αύτοΰ λαμβάνων ιδίαν ύπόστασιν πλα
στικήν καί αί πεπλατυσμένοι υπό τών φαλάγγων τοΰ λιχανοΰ περικλειόμενοι ουδέτεροι 
έπιφάνειαι άποστρογγυλοΰνται προσπαθοΰσαι ν’ άποδώσωσι κατά τρόπον «φυσικώ- 
τερον» τό κοίλον τής χειρός (Br. Br. 751 καί A. Μ. Beil. 50).

Βεβαίως εκφράζεται εις τάς λεπτομέρειας ταύτας διαφορετική καλλιτεχνική προσω- 
πικότης, δεν υπάρχει όμως αμφιβολία ότι αί άρχαί αύται τής πλαστικότητος αποτελούν 
δείγμα νεωτέρας εποχής. Είναι άλ?ιωστε χαρακτηριστικοί τής όλης διαφοράς τοΰ κούρου 
τοΰ Σουνίου άπό τοΰ κούρου τής Νέας Ύόρκης καί τής κεφαλ,ής τοΰ Διπύλου καί 
πιστοποιούν διά μίαν είσέτι φοράν τήν κοινώς παραδεδεγμένην σήμερον χρονολογικήν 
τοποθέτησιν τοΰ κούρου τοΰ Σουνίου μετά τούς δύο άλλους κούρους2.

Λαμβανομένων ύπ’ όψιν τών λεπτομερειών τούτων ή χειρ τής ιδιωτικής συλλογής 
Καλλιγά φαίνεται πλησιάζουσα περισσότερον προς τάς χείρας Διπύλου καί Νέας Ύόρκης. 
Αί άναλογίαι είναι μεν βραχύτεραι, ούχί όμως ώς εις τήν χειρα τοΰ Σουνίου, δεν προ
ξενεί δέ διά τούτο ή χειρ τήν συνεσφιγμένην έντύπωσιν τής τελευταίας (πρβ. καί τήν 
επιμήκη επιφάνειαν μεταξύ τών φαλάγγων τοΰ μικροΰ δακτύλου, πίν. 1γ), διατηρεί 
δέ καί τήν κλίσιν τής ραχιαίας επιφάνειας, κοινήν εις τά δύο άλλα παραδείγματα. Άντι- 
θέτως όμως προς ταΰτα ή νέα χειρ δεικνύει διάπλασιν περισσότερον πλαστικήν καί δεν 
έχει τάς αποτόμους γωνιώδεις μεταβάσεις άπό έπιφανείας εις επιφάνειαν, τάς οποίας 
έμφανίζει κυρίως ή χειρ τοΰ Διπύλου, διατηρεί όμως είσέτι ή χειρ τοΰ κούρου τής Νέας 
Ύόρκης. ’Αλλά βεβαίως ή πλαστική άπόδοσις δεν έχει φθτχσει τήν βαθμίδα τοΰ κούρου 
τοΰ Σουνίου- ό άντίχειρ δεν έχει λάβει είσέτι ιδίαν πλαστικήν ύπόστασιν, ή δέ όλη περί 
τον άντίχειρα χώρα (πίν. Ια) μετά τών περικλειομένων υπό τοΰ λιχανοΰ επιφανειών 
δεικνύει εξαιρετικήν ομοιότητα προς τήν ιδίαν χώραν τής χειρός τοΰ Διπύλου.

Χρονολογικώς επομένως ή έξεταζομένη χειρ θά πρέπη νά τοποθετηθή μεταξύ τοΰ 
κούρου τής Νέας Ύόρκης καί τοΰ κούρου τοΰ Σουνίου μέ μεγαλυτέραν ομοιότητα 
προς τον πρώτον, εις τό τέλος δηλαδή άκριβώς τοΰ 7ου αίώνος. Ώρισμέναι όμοιο

ι Καί εις τά τρία όμως παραδείγματα φαίνεται ό 
μικρός δάκτυλος, ώς άλλωστε καί ό λιχανός, δτι έχει 
τέσσαρας φάλαγγας. Περί τής ιδιοτυπίας ταύτης τής 
πρωίμου αρχαϊκής τέχνης βλ. έν Έπιμέτρψ.

2 Παρά τήν πρώτην εικασίαν τοΰ Buschor, A. Μ. 1927,

212, πρώτος ό Ρωμαίος, A. D. IV 100 διετΰπωσε τήν 
χρονολογικήν ταύτην σειράν. Πρβλ. καί G.M.A. Richter, 
Metr. Mus. Stud. έ. ά. 43 = Br. Br. 751 σελ. 23 (κοΰρος 
Διπύλου 615-610, Νέας Ύόρκης 610-605, κούροι Σου
νίου περί τό 600) καί Langlotz έ. ά. σελ. 41.
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ΛΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΗΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ

ΤΟΜΟΣ ΕΚΑΤΟΝΤ ΑΕΤΗΡΙΔΟΣ ΧΕΙΡ ΠΡΩΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΚΟΥΡΟΥ

1937 ΠΙΝΑΞ I.

ΧΕΙΡ ΠΡΩΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΚΟΥΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Μ. ΚΑΛΛΙΓΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ.
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τητες προς τούς δΰο κούρους (ώς π. χ. τής περί τον άντίχειρα χώρας) θά έδικαιο- 
λόγουν ίσως την θέσιν τοΰ τολμηρού έρωτήματος, μήπως ή χειρ είναι νεώτερον εργον 
τού αυτού εξαιρετικού τεχνίτου, τον όποιον δυνάμεθα σήμερον να συλλάβωμεν, τού 
«τεχνίτου τού Διπύλου»1. Αί περιωρισμέναι όμως δυνατότητες συγκρίσεως, τάς οποίας 
έχομεν, δεν επιτρέπουν να λάβη τό ερώτημα άπάντησιν ίκανοποιητικήν.’Άλλως ή ποιότης 
τής χειρός είναι τόσον εξαιρετική, ώστε ό τεχνίτης αυτής ανήκει ασφαλώς μεταξύ τών 
πρωτοπόρων τής πρωίμου αττικής τέχνης, εις την αυτήν σειράν προς τον «τεχνίτην 
τού Διπύλου». Εϊθε νεώτερα ευρήματα νά καταστήσωσιν άπτοτέραν την προσωπικό
τητά του ή νά μάς γνωρίσωσι καί άλλα μέλη τού νέου τούτου πρωίμου αττικού κούρου.

ΕΤΤΙΜΕΤΡΟΝ

Δύο χεΐρες αρχαϊκών κούρων εν τφ Έάνικω Μουσείφ.

Έν συνδυασμώ προς την ανωτέρω δημοσιευομένην χεΐρα πρωίμου αττικού κούρου, 
δεν είναι άσκοπον νά γίνωσι γνωσταί δύο χεΐρες, προερχόμενοι ομοίως εξ αρχαϊκών

Είκ. 2. ’Εθνικού Μουσείου.

κούρων καί άποκείμεναι έν τή αποθήκη τού Εθνικού Μουσείου, άνευ δυστυχώς δηλώ- 
σεως τής προελεύσεως ή άλλης τίνος σχετικής πληροφορίας1 2.

Ή μία, μικροτέρα (Α), εκ φαιού χονδροκόκκου μαρμάρου, είναι αριστερά χειρ 
άποτετμημένη άνωθεν τού καρπού, έχει δε άπολέσει ολόκληρον τον λιχανόν μετά τής 
ακραίας φάλαγγος τού άντίχειρος (είκ. 2). Ή δευτέρα, μεγαλυτέρα (Β) δεξιά χειρ εκ 
λευκού λεπτοκόκκου μαρμάρου είναι άποτετμημένη ίκανώς κάτωθεν τού καρπού· 
έλλείπει τό τέλος τής ακραίας φάλαγγος τού άντίχειρος μετά τού όνυχος, φέρει δε καί

1 Langlotz έ. ά. σ. 30. arch, κατάλ. άριθ. 62) ή περιγραφομένη αριστερά χειρ
2 Δέν είναι άπίθανον ή μία χειρ (Α) νά προέρχεται έκ άριθ. XV συμφωνεί (οϋχ’ι δμως εντελώς) κατά τάς δια- 

Πτφου· μεταξύ τών θραυσμάτων τών άπαριθμουμένων στάσεις κα'ι τάς λεπτομέρειας πρός τήν χεΐρα A («marbre 
ύπό Μ. Holleaux, BCH. 1887, 192-3 (πρβλ. Deonna, Ap. gns-blanc»,«l’indexetl’extremitedupoucemanquent»).

95ΤΟΜΟΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗ ΡΙΔΟΣ
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φθοράς τινας εις τάς αρθρώσεις (είκ. 3). Αί διαστάσεις των δυο αυτών χειρών είναι
αί ακόλουθοι εις εκατοστά τοϋ μέτρου: α β

από τής έξοχης τής ωλένης μέχρι τής κάμψεως τών δακτύλων 8,5 —
πλάτος καρπού................................................................................. 6,5 —
πλάτος άκρας χειρός....................................................................... (7,5)5 9,5
μήκος α' φάγαγγος μικρού δακτύλου........................................... 5,5 7,5
μήκος α' φάλαγγος λιχανού (Β) - μέσου (Α)................................... 6,5 8,5

Κατά ταΰτα, λαμβάνοντες ΰπ’ όψιν τό πλάτος τής άκρας χειρός καί έπαναλαμβά- 
νοντες τους ανωτέρω γενομένους υπολογισμούς, έχομεν πιθανόν ύψος, διά μέν τον 
κούρον, έξ ου άπεσπάσθη ή χειρ Α, περίπου φυσικόν: 1,84 μ., διά δέ τον κούρον τής 
χειρός Β υπερφυσικόν: 2,25 μ.

Άμφότεραι αί χεΐρες είναι νεώτεραι τής ανωτέρω δημοσιευομένης εκ τής ιδιωτικής 
συλλογής Καλλιγά καί ποιοτικώς βεβαίως ύποδεέστεραι. Προς ταΰτην, ώς καί προς

Είκ. 3. Εθνικού Μουσείου.

όλα τά προς την χεΐρα ταύτην παραβληθέντα ανωτέρω παραδείγματα, έχει ή μία χειρ 
(Α) τό εξής κοινόν, μή άπαντών δέ εις άλλα παραδείγματα χαρακτηριστικόν: ότι ή δευ- 
τέρα φάλαγξ τών δακτύλων κάμπτεται καθέτως προς τον κατακόρυφον άξονα τού 
όλου σώματος, ή δέ τρίτη φάλαγξ βαίνουσα παραλλήλως προς τον άξονα τούτον είναι 
δυσαναλόγως μακρά, φαίνεται δέ ώς οίονεί άποτελουμένη έκ δύο φαλάγγων (είκ. 2γ), 
ούτως ώστε οί δάκτυλοι τής χειρός φαίνονται συνιστάμενοι έκ τεσσάρων φαλάγγων 
(βλ. άνωτέρω σημ. 7). Ή φαινομενική αυτή άσυμμετρία είναι λίαν χαρακτηριστική διά 
τήν αρχαϊκήν εποχήν, ιδία τήν πρώιμον δ αρχαϊκός τεχνίτης παρατάσσει δύο κυρίας 
απόψεις τής συνεσφιγμένης χειρός1 2, χωρίς νά ένώνη αύτάς ακόμη εις έν φυσικόν δλον 
ή παράταξις όμως αυτή είναι τόσον πειστική, ώστε ή έλλειψις τής «φυσικότητος» 
νά μή γίνεται διά τής αμέσου παρατηρήσεως αντιληπτή.

1 Εικαζόμενου.
2 Τό σχήιια βεβαίως άνταποκρίνεται πρός τό τής άνέ- 

τως καμπτόμενης, οΰχί δέ συνεσφιγμένης χειρός, οπότε 
αί άκραΐαι φάλαγγες τών δακτύλων επρεπε νά κάμπτων-

ται καθέτως πρός τήν ραχιαίαν επιφάνειαν (πρβλ. καί 
Deonna σελ. 25)· άλλα δυνάμεθα νά όμιλήσωμεν περί 
άνέτου στάσεως εις τά πρώιμα αυτά αγάλματα, δπου τό 
παν είναι συνεσφιγμένον καί πλήρες έντάσεως;
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Ή λεπτομέρεια αΰτη συναντάται μόνον είς τά παλαιότερα παραδείγματα, άποκλει- 
στικώς δέ, καθώς φαίνεται, είς έ'ργα τοΰ αττικού εργαστηρίου. Πλήν των πρωίμων 
αττικών παραδειγμάτων τών μνημονευθέντων ανωτέρω παρουσιάζεται επίσης, ούχί δμως 
κατά την αυτήν αύστηράν γωνιώδη μορφήν, καί είς τον κούρον έκ Κερατέας καί τον 
μικρόν κούρον άρ. 72 τού Έθν. Μουσείου (Deonna, Ap. arch. κατά?ι. άριθ. 4). Τουναν
τίον πρώιμα παραδείγματα άλλων σχολών, ώς ό Κ?ώοβις καί ό Βίτων, ή χειρ τού «νοτίου 
κολοσσού» έκ τοΰ Ηραίου τής Σάμου (Buschor, Altsam. Standbilder, είκ. 1-2, άρχαι 
6ου αίώνος) ή αί δύο κολοσσιαίοι χεΐρες έν Δήλω (Deomia έ. ά. 104, 105) καί οί δύο 
«κόμη κούροι έξ Άκτίου έν Παρισίοις (Deonna έ. ά. άριθ. 1.2, είκ. 1 κέ.), έ'ργα προ
φανώς κυκλαδικά1, δεν παρουσιάζουσι την ίδιότυπον ταύτην λύσιν τής οριζοντίου 
θέσεως τής δευτέρας φάλαγγος1 2.

ΓΙαρά την κοινήν ταύτην λεπτομέρειαν προς τά παραδείγματα έκ τών πρωίμων 
αττικών κούρων, ή χειρ Α είναι ήδη περισσότερον έξειλιγμένη καί τού νεωτέρου τών 
παραδειγμάτων αυτών, τού κούρου τοΰ Σουνίου. Ή χειρ Β έξ άλλου δεν παρουσιάζει 
πλέον τό ίδιάζον χαρακτηριστικόν τής όριζοντίας θέσεως τής δευτέρας φάλαγγος, ή όλη 
διάπλασις είναι όμως είσέτι αρχαϊκή καί δεν έχει φθάσει τήν βαθμίδα τών κούρων περί 
τό μέσα τού αίώνος (π. χ. Βολομάνδρας, Τενέας, Άκροπόλεως 665: Young - Payne 
πίν. 97/8). ’Ίσως ανήκει είς τάς άρχάς τού δευτέρου τετάρτου τού αίώνος. Ή χειρ A 
δεν θά είναι κατά πολύ άρχαιοτέρα· θά πρέπη ίσως νά τοποθετηθή προς τό τέλος τού 
πρώτου τετάρτου· αλλά βεβαίως αί χρονολογίαι αύται είναι διά τήν έποχήν ταύτην 
μάλλον συμβατικαί.

ΛΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

1 Langlotz, Friihgr. Bildhauersch. 129.
2 "Ίσως έξαίρεσιν ν’άποτελγ) ό κοΰρος έν Δήλφ, Deonna έ. ά. άρ. 91.
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