
ΚΟΥΡΟΙ ΕΚ ΘΗΡΑΣ

ΥΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΣ

Οί κατωτέρω δημοσιευόμενοι κοΰροιί, αν καί έν μέρει μόνον διατηρούμενοι, 
αποτελοΰσιν όμως πολύτιμα μνημεία διά την γνώσιν τής ελληνικής πλαστικής των χρό
νων, καθ’ οΰς αΰτη το πρώτον εμφανίζεται έν μνημειώδει μορφή. Υπήρξε τόσον γοργός

El·/.. 1. Τεμάχιον 1. Πρόσθια δψις 
Κούρου Α.

ΕI’/.. 2. Τεμάχιον 1. ’Οπίσθια δψις 
Κούρου Α.

Ely.. 3. Τεμάχιον 1. Πλά
γιά οψις Κούρου Α.

1 Ή μελέτη αΰτη έγράφη πρό οκτώ ετών, άνε- 
κοινώθη δ’ ενώπιον ομίλου αρχαιολόγων έν τώ 
Έθν. Μουσείω ’Αθηνών τήν 5 ’Απριλίου 1941. Δημο
σιεύεται σήμερον μέ πολλάς συντμήσεις, καί όλίγας, βι
βλιογραφικός κυρίως, προσθήκας, ΐνα μή μένωσιν 
άγνωστα επί μακρότερον τόσον σημαντικά μνημεία. Μέ

τά γενικώτερα προβλήματα τής νησιωτικής πλαστικής, 
ιδιαιτέρως των αρχών αυτής, ελπίζω συντόμως νά ασχο
ληθώ διεξοδικώτερον. Ευχαριστώ θερμώς τον κ. X. 
Καροΰζον, δστις “Εφορος τότε των Κυκλάδων μοΰ 
ανέθεσε προθύμως τήν δημοσίευσιν.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:29:27 EEST - 44.213.66.193



2 Νικολάου Μ. Κοντολε'οντος ΑΕ 1939-1941

Είκ. 4. Τεμάχιον 2. ΙΙροσΟία δψις τοϋ 
κατωτέρου κορμού τοΰ κοΰρου Α.

Είκ. 5. Τεμάχιον 2. ΌπισΟία δψις.

ό ρυθμός τής έξελίξεως προς την κλασσικήν τε- 
λείωσιν, ώστε ή περίοδος αΰτη ήδη κατά τούς 
κλασσικούς χρόνους ειχεν είσαχθή εις τον κόσμον 
τοϋ Μύθου διά τής αναγωγής αυτής εις τον 
Δαίδαλον. Έν τή ταχεία τούτη πορεία έκαστη 
νεωτέρα φάσις χαρακτηρίζεται διά τοΰ νέου τό 
όποιον προσφέρει.

Άποκρυστάλλωσις (ορισμένων σχημάτων καί 
τρόπων πλαστικής έκφράσεως, οϊα εμφανίζεται 
εις την τέχνην των λαών τής ’Ανατολής, επικρα
τεί επί βραχύτατον μόνον χρόνον έν τή εξελίξει 
τής ελληνικής πλαστικής, ή οποία διαγράφει την 
πορείαν αυτής διά των έν ουνεχεΐ αλληλουχία 
εμφανιζόμενων νέων μορφών.

Μίαν ιδιαιτέρως σημαντικήν στιγμήν τής τοι- 
αύτης έξελίξεως αποκαλύπτουν παρά τήν φθο
ράν των οί νέοι κούροι τής Θήρας.

Τόπος εύρέσεως τούτων είναι τό μέσον ΰψος 
τής μεταξύ τοϋ Προφήτου Ήλιον καί τής Σελλά- 
δας δυτικής κλειτύος τής όλης οροσειράς, εις τήν 
βορείαν όχθην τού αριστερά προς τον κατερχό- 
μενον τύν από τής Σελλάδας πρύς τήν ΙΙερίσσαν 
δρόμον σχηματιζομένου χειμάρρου 1. Τά. τεμά
χια ήσαν κεχωσμένα εντός τής καλυπτούσης τήν 
περιοχήν κισσήρεως καί μόνον είς τό κατερχό- 
μενον ρεύμα οφείλεται ή άποκάλυψις αυτών. 
Τά τεμάχια μετέφερα τω 1936 είς τό Μουσεΐον 
Θήρας 1 2.

Είναι πιθανόν έκ τού τόπου τής εύρέσεως, 
ότι οί κούροι ούτοι προέρχονται έκ τής ύψηλό- 
τερον κειμένης αρχαίας νεκροπόλεως. Προέλευ- 
σις άπό τής πόλεως αποκλείεται· ιερόν δέ δεν 
φαίνεται να ύπάρχη έπί τής Σελλάδας, ή οποία 
κατά τά φαινόμενα πάντοτε ώς νεκρόπολις έχρη- 
σιμοποιεΐτο.

Τά τεμάχια είναι τά επόμενα:

1 ’Επί τοϋ χάρτου Thera IV, Blatt 2, μεταξύ των 
■θέσεων: Φηρένιο Λαγκάδι, Κοκκος ποταμός καί Ζοτμάρι.

2 Βραχέως περιέγραψε τά τεμάχια πρώτος ό de Wae- 
le έν Arch. Anz. 46, 1931, στ. 102 ίδών αυτά κατά τα- 
ξίδιόν του εις Θήραν: αναφέρει έκ τούτων: 1) τόν άνω 
κορμόν αρχαϊκού κούρου (= πιθανώς κούρος Γ), 2) τόν

άνω κορμόν μιας κύρης, αυτ. είκ. 2 ( = τεμάχιον 3) καί 
3) δεύτερον δμοιον τεμάχιον άλλης κόρης ( = κούρος Α). 
Τά τεμάχια 2 καί 5 άνεΰρον έγώ είς τόν ίδιον τόπον 
Τά τεμάχια αναφέρει μετά σχεδιάσματος καί ή G. Ri
chter, Ivouroi, New York (1942), σ. 55 καί 87 άρ. 16.
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AE 1939-1941 3Κούροι έκ Θήρας

Είκ. 6. Κούρος Α· Εϊκ. 8. Κούρος έν Ν. Ύόρκη.

Είκ. 7. Κορμό; Δήλου.
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4 Νικολάου Μ. Κοντολεοντος ΑΕ 1939-1941

Είκ. 9. Τεμάχιον 3. ΠροοΟία οψις κούρου Β.

Κούρος A: 1) Ό κορμός κούρου άπό τής κεφαλής μέχρι τής μέσης. Λείπουν τό 
πρόσωπον άποκεκρουμένον κατακορΰφως απ’ έμπροσθεν των ώτων και άμφότεροι οί 
βραχίονες από των ώμων. Ή έπιδερμίς τοΰ μαρμάρου είναι λίαν κατεστραμμένη, ώστε 
αί μορφαί δεν διακρίνονται έπαρκώς· σχετικώς καλύτερον σοιζεται ή όπισθία οψις. 
Ύψος 1.04, ύψ. τής κεφαλής 0.39, τοΰ ?ιαιμοΰ 0.10, ώμων και κεφαλής 0.4G, πλάτος 
απ’ ώμου εις ώμον 0.60, πλάτος τής μέσης 0.29-30, πάχος τοΰ κορμού 0.29 (είκ. 1-3).
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Εϊκ. 10. Τεμάχιον 3. ’Οπίσθια οψις κούρου Β.

2) Τό περ'ι την λεκάνην τμήμα τοΰ κορμού κούρου (είκ. 4-5) προσαρμοζόμενον 
εις τό τεμάχιον 1. Σώζεται το άνώτερον μέρος τοΰ αριστερού μηρού- ό δεξιός έχει απο
κοπή αμέσως κατά την γέννησίν του κατά λοξήν γραμμήν προς τά αριστερά τοΰ κορ
μού. Έπι τής άριστεράς πλευράς ίχνη τής χειρός. Ύψ. 0.64. Ούτω: ύψος τοΰ δλου 
κορμού (τεμ. 1+2) 1.68. Έκ προχείρου συναρμογής έλήφθη ή είκών 6.

Κούρος Β: 3) Ό κορμός κούρου από τής κεφαλής μέχρι τής μέσης- λείπουν τό

Κούροι έκ Θήρας
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Νικολάου Μ. Κοντολε'οντος ΑΕ 1939-1941

Ειχ. 11. Τεμάχιον 3. ΓΙλαγία οψις κούρου Β.

πρόσωπον και ή πρόσθια επιφάνεια τοΰ 
κορμού κατωτέρω τοΰ στήθους καθώς κα'ι 
άμφότεροι οί βραχίονες από τής γεννήσεώς 
των. Ύψ. 1.03, θψ. τής κεφαλής 0.37, μέγι- 
στον πλάτος τοΰ κορμού 0.76, πλάτος από 
μασχάλης εις μασχάλην 0.51, πλάτος τής 
μέσης 0.29. Έπί τής οπίσθιας όψεως, ύψος 
τών βοστρύχων κάτωθεν τής ταινίας 0.49, 
άπό τοΰ άμματος μέχρι τής κορυφής τής 
κεφαλής 0.15, πλάτος τής ταινίας 0.015· τα 
άκρα ταύτης κατέρχονται τοΰ άμματος κατά
0.10 (είκ. 9-11).

Κοΰρος Γ: 4) Ό άνω κορμός κούρου 
μέχρι τής όσφύος άνευ τής κεφαλής και τών 
βραχιόνων. Τό άνώτερον τμήμα τοΰ στή
θους άποκεκρουμένον λοξώς από τοΰ αριστε
ρού ώμου προς την δεξιάν μασχάλην. Ή 
πρόσθια επιφάνεια τοΰ κορμού είναι επίσης 
άποκεκρουμένη. Έπί τοΰ δεξιοΰ ώμου σφζε- 
ται τμήμα τών έπί τοΰ στήθους καταπι- 
πτόντων βοστρύχων. Έπί τής άριστεράς 
πλευράς τμήμα τής ζώνης, ή οποία πλαστι- 
κώς δεδηλωμένη περιέβαλ?ιε την μέσην. Τό 
τεμάχιον άποκαλυφθέν βραδύτερον μετε- 
φέρθη εις τό ΜουσεΤον υπό τοΰ φΰλακος 
(είκ. 12 -13).

5) Τμήμα τών μηρών τετάρτου κούρου 
κατωτέρω τής λεκάνης. Ή επιφάνεια λίαν 
άποτετριμμένη- ύψος 0.50 (είκ. 14).

Τά τεμάχια πάντα αποτελούνταιέκ χον
δροκόκκου νησιωτικού μαρμάρου, προφα
νώς ναξιακού. Τό ακριβές ύψος ούδενόςτών 
κούρων δυνάμεθα να έξαγάγωμεν ασφαλώς. 
Βέβαιον όμως είναι οπωσδήποτε, ότι οί κοΰ- 
ροι Α καί Β ήσαν κατ’ ολίγον υψηλότεροι 
τών 2 μ. έκάιερός, ισοϋψείς δε σχεδόν με
ταξύ των.

Πληρεστέραν ιδέαν τοΰ σχηματισμού 
τοΰ κορμού παρέχει ό κοΰρος Α διά τοΰ 
συνανήκοντοςτεμαχίου τής λεκάνης,ό όποιος, 
προφανώς παλαιότερος τών δύο άλλων,
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Είκ. 12. Τεμάχιον 4. Πρόσθια δψις κούρου Γ.

ισταται αρχηγέτης1 τής σειράς των κουρών, οιτινες 
δίδουν τον κυρίαρχον τόνον εις την αρχαϊκήν πλαστι
κήν. "Ιστατο έ'χων προτεταμένον τό αριστερόν σκέλος, 
ώς φανερώνει τό τεμάχιον 2, καϋειμένας δε άμφοτέρας 
τάς χεϊρας δεικνύουν τά σωζόμενα ανώτερα άκρα των βραχιόνων, ένώ ύπήρχεν ελεύ
θερος χώρος μεταξύ τούτων και των πλευρών, άντιστρόφως π.χ. προς την ’Άρτεμιν 
τής Νικάνδρης.

Αί τέσσαρες όψεις τών σοιζομένων κορμών αποτελούν άδιακόπως επιπέδους επι
φάνειας ένουμένας προς άλλήλας κατά ελαφρότατα μόνον στρογγυλού μένος γωνίας, ώστε 
τό γωνιώδες και τό έπίπεδον αποτελούν ουσιώδεις χαρακτήρας τών κούρων. Έκτος τού 
κορμού έπίπεδον σχηματισμόν δεικνύουν και αί πα
ρειού καθ ’ όσον σφζονται. Εις τον κορμόν Α ή κυβική 
διάρθρωσις τής κεφαλής είναι πλέον έντονος ή εις τον 
Β, ένθα ή τάσις προς στρογγυλότητα γίνεται μεγα- 
λυτέρα.

Τό σύστημα τών ευθειών, αί όποιοι οΰτω ορί
ζουν τον άνώτερον κορμόν, μεταβαίνει άποτόμως καί 
δι’ ίσχυράς θλάσεως εις τό καμπύλον περίγραμμα τών 
μηρών, ώς δεικνύει ιδία τό τεμάχιον 2 (είκ. 4-5). Εις 
τήν προσίϊίαν δψιν ό χωρισμός τού άνωτέρου κορμού 
από τών μηρών γίνεται διά τών βουβωνικών γραμ
μών, αί όποιαι σχηματίζονται εις όξεΐαν γωνίαν, έκεΐ- 
θεν δέ τού άνωτέρου άκρου τούτων άρχίζει ή εις εξώ
τερον έπίπεδον καμπύλωσίς τών μηρών εις τήν πλα- Είκ. 14. Τεμάχιον 5. Έκ.τετάρτου κούρου

Είκ. 13. Τεμάχιον 4. Πλαγία οι|ης 
κούρου Γ.

1 Ό κορμός τοΰ Μουσείου Δήλου, Deonna άρ. 93, 
τόν όποιον ή Richter, Konroi, 42, πίν. 5, είκ. 15 -16, 
θεωρεί ώς τόν αρχαιότατου, είναι τόσον έφθαρμένος, 
ώστε δέν διδάσκει σχεδόν τίποτε. Τά άναφερόμενα ή 
εικαζόμενα γλυπτά τών ακόμη παλαιοτέρων χρόνων,

περί ών, V. Muller, The Beginning of monumental 
Sculpture in Greece,ενMetr. Mus.Studies V, 1934-36, 
σ. 157 κέ., παρά τό φυσικόν ή καί υπερφυσικόν μέγε
θος αυτών, δέν ανήκουν ακόμη εις τήν μνημειώδη 
πλαστικήν.
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8 Νικολάου Μ. Κοντολέοντος ΑΕ 1939-1941

γίαν και όπισδίαν όψιν υ χωρισμός γίνεται επίσης δι’ οριζοντίων γραμμών, ώστε 
αμέσως γεννάται το αίσθημα τής ένσφηνώσεως τοΰ ανώτερου κορμού εις τό ισχυρόν 
ύπόβαθρον των στηριζόντων σκελών. ’Ήδη ή διαμόρφωσις 1 αΰτη τοποθετεί τούς νέους 
κούρους εις τούς χρόνους τής δημιουργίας τής ελληνικής πλαστικής1 2 *, είς την « δαιδα- 
λικήν» περίοδον, την οποίαν χαρακτηρίζει ακριβώς αυστηρά τεκτονική άρθρωσις διά 
τής κατά παράταξιν διαθέσεως τών επί μέρους μορφών σαφώς διακρινομένων άλλή- 
λων, μνημειώδης παράστασις ύποτάξασα είς την «μορφήν» τήν άκράτητον φαντασίαν 
τών πριν χρόνων, κυρίως δέ έκ τών έ'σω έκχυνομένη ζωή, ή οποία έξ ύπερανϋ·ρωπίνον 
ακόμη κόσμου εμψυχώνει τά έργα ταΰτα.

Τής τοιαΰτης ύποστάσεως τών δημοσιευομένων κούρων λαμβάνομεν σαφή άντί- 
ληψιν διά τής συγκρίσεως αυτών (είκ. 1-6 καί 9-13) προς τά γνωστά έ'ργα τών τελευ
ταίων χρόνων τοΰ 7ου καί τών αρχών τοΰ 6ου αί., ώς είναι οί αττικοί κούροι τής Νέας 
Ύόρκης3 (είκ. 8) καί τοΰ Σουνίου4, ύ Κλέοβις καί ό Βίτων έν Δελφοϊς5. ’Ήδη 
ή τμήσις μεταξύ άνωτέρου καί κατωτέρου κορμού έχει χάσει έν τοΐς έργοις τούτοις τήν 
οξύτητα τών κούρων τής Θήρας ύποχωρήσασα είς άβροτέραν, όργανικωτέραν μετά- 
βασιν άπό τού περιγράμματος τού ανωτέρω κορμού είς τό τοΰ κατωτέρου, τά όποια 
ενώνει αδιάσπαστος κυματουμένη καμπύλη· αρχίζει δ’ επίσης είς τούς τελευταίους τού
τους κούρους τό καμπύλον περίγραμμα τών μηρών όχι κατά τήν άπόληξιν τών βουβω
νικών γραμμών όπως είς τούς Θηραίους - άλλ’ υψηλότερου, ώστε αύται νά μή άποτε- 
λώσι συνέχειαν τοΰ τριγώνου αλλά νά είναι σαφής ή μείξις τού περιγράμματος τοΰ 
άνωτέρου καί κατωτέρου κορμού.

Τήν ένσφήνωσιν τού κορμού μεταξύ τών μηρών, τήν απότομον μετάβασιν άπό 
τοΰ εύθυγράμμου περιγράμματος τοΰ άνωτέρου ήμίσεος τοΰ σοιματος είς τό καμπύλον 
τών μηρών άπαντώμεν ήδη είς τό γεωμετρικόν ειδώλων τοΰ πολεμιστοΰ τής Άκροπό-

1 Διά τήν ανατομικήν παράστασιν τοΰ ανθρωπίνου 
σώματος βλ. τήν λεπτομερή άνάλυσιν W. Deonna, Les 
Apollons arclia'iques σ. 6δ κέ. και τού ίδιου, Dedale, 
I, 277 κέ., (ένθα καί βιβλιογραφία). πρβ. επίσης Ch. 
Picard, Manuel I, 256 κέ. Διά τόν σχηματισμόν τοΰ 
κορμού εντός τοΰ 7ου αί· βλ. Ιπομένην σημείωσιν καί 
(γενικώς) R.J.H. Jenkins, Iledalica σ. 7 καί 21 
καί τοΰ ίδιου έν BSA 33, 1932/ 33, 70. Richter, Kou- 
roi, 27 κέ.

2 Διά τήν έξέλιξιν τής ελληνικής πλαστικής άπό τών
γεωμετρικών χρόνων: Ε. Langlotz έν Plastik fiir
Amelung (1926) σ. 116 κέ. Ε. Kunze, Die Anfange
d. grieck. Plastik, έν Ath. Mitt. 55, 1930 σ. 144 κέ. 
(θεμελιώδης μελέτη). R. Hampe, Friihgtiech. Sagen- 
bilder in Bootien (1936) σ. 32 κέ. ώς καί τήν κριτι
κήν τοΰ βιβλίου τούτου υπό Ε. Kunze, έν Goett. — ge- 
lehrt. Anzeiger 1937, 280 κέ. Βλ. επίσης Β. Schwei
tzer έν Ilandbuch der Archaologie I σ. 386 καί G. 
Krahmer, Figur und Raum der ag. u. griechisch- 
archaischen Kunst, 28es Winkelmannsprogramm, 
Halle, 1931, σ. 48 κέ. E. Langlotz., Die Darstellung

des Menschen in der gr. Kunst, Bonn (1941). Διά 
τό πρόβλημα τών σχέσεων τής ελληνικής πλαστικής 
πρός εκείνην τών λαών τής ’Ανατολής, F. R. Grace, έν 
AJA 1942, σ. 341 κέ., έ'νθα παρ’ ώρισμένας ομοιότητας 
γίνεται δεκτή αυτόνομος έξέλιξις τής ελληνικής πλα
στικής. Πρβ. καί G. Richter, Kouroi σ. 5 κέ.

3 G. Μ. A. Richter έν Metrop. Mus. Studies, 5, 
1934-36 σ. 20 κέ., = Κείμενον είς πίνακας 751-755 τής 
συλλογής Brunn-Bruckmann. Τήν λοιπήν βιβλιο
γραφίαν παρά L. Budde, Die attischen Kouroi (1939), 
6 καί 33 κέ. — G. Μ. A. Richter, Kouroi, 47, 63 άρ. 1, 
πίν. 6-8.

4 L. Budde έ'.ά. σ. 33. (έ'νθα καί παλαιοτ. βιβλιογρ.). 
— G. Richter, Kouroi. 47, 66 κέ. άρ. 2, πίν. 9 κέ.

5 Έκ τής βιβλιογρ. πρβ.: FdD, IV, 5 κέ, πίν. 1-2. 
Jenkins, Dedalica 74, πίν. 8,2 καί 9,3. Ή χρονολογία 
του είναι περί τό 600' πρβ. καί Cli. Picard, Manuel 
I, 494, είκ. 155. Περί τής επιγραφής τοΰ βάθρου καί 
τής ύποδήσεως τών κούρων βλ. G. Daux έν BCH, 61, 
1937 σ. 61 κέ. Richter, Kouroi 51,78 άρ. 11 πίν. 18 κέ.
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Κούροι έκ Θήρας 9ΑΕ 1939-1941

λεως 1 και πλήθος άλλων συγχρόνων αυτού ειδωλίων 1 2, όπου όμως οπωσδήποτε λείπει 
ακόμη ή Ιδιαιτέρα ζωή καί ή διαφοροποίησις των επί μέρους μορφών. Είς τον χαλκοϋν 
κούρον τής Δρήρου 3, προ των μέσων ακόμη τού 7ου αί., αναφαίνεται, κατ’ άντίθεσιν 
προς τούς παλαιοτέρους χρόνους, εν τή γενέσει νέα α’ίσθησις τής οικοδομικής σημα
σίας τών διαφύρων μερών τοΰ σώματος καί σχέσις μεταξύ τοΰ άνω καί κάτω κορμού, 
οΐα καί εις τούς κούρους τής Θήρας. Οί βουβώνες σχηματίζουν καί εδώ στενότερον 
τρίγωνον συνεχίζον το τοΰ κορμού καί σαφώς διακρινόμενον τών μηρών έκδηλότερον 
φαίνεται τούτο είς τον χαλκοΰν κριοφόρον τού Βερολίνου4. Άλλα το προσεχέστερον 
τών θηραϊκών κούρων έ'ργον είναι τό εξαιρετικόν τεμάχιον τής Δήλου W. Deornia, Les 
Apollons archa'iques, άρ. 83, είκ. 94-96 5 *, παρουσιάζον την ιδίαν απότομον μετάβασιν 
από τών ευθειών τού κορμού είς τάς καμπύλας τών μηρών. Σημειωτέον ακόμη, ότι, 
κατά τον τρόπον τών μεταγενεστέρων έργων, είς τούς αττικούς κούρους αί βουβωνικά! 
γραμμαί δηλοΰνται διά πλαστικών εξάρσεων, είς τούς δελφικούς αποτελούν εγχα
ράκτους γραμμάς μεταξύ ήτρου καί μηρών, ενώ είς τούς θηραϊκούς κατά μάλλον 
άρχαιότροπον άντίληψιν σχηματίζονται άφ’ εαυτών ώς άκμαί έφαπτομένων επιφανειών.

Είς την κατά τομήν ΰψιν (είκ. 6), είναι φανερά ή χαμηλά, τοποθετημένη 
προεξοχή τού στήθους, κάτωθεν τής οποίας τό περίγραμμα χωρεΐ λοξώς προς τά έσω, 
διό καί ή καμπύλη τών μηρών εύρίσκεται είς τοσούτον μεγάλην άντίθεσιν προς τήν 
άβαθή καί άνευ ουσίας κοιλιακήν χώραν. Τό τριγωνικόν τούτο σχήμα τού περιγράμ
ματος αναφαίνεται ήδη είς τάς άρχάς τού 7ου αί., ότε κατά πρώτον τό στήθος λαμβάνει 
ουσιαστικήν ύπόστασιν μετά τήν εντελώς ιδεατήν μόρφωσιν τών προηγουμένων χρό
νων, καθ’ ήν ή πρόσθια καί ή οπίσθια όψις τού άνω κορμού αποτελούν δύο παραλλή
λους επιφάνειας ° άνευ σωματικής ουσίας, ώς δεικνύουν πολυάριθμα ειδώλια, π. χ. De 
Ridder, Bronzes de l’Acrop. 692 (=Zervos, L’art en Grece 3 67-70), πολεμιστής Άκρο- 
πόλ. AM, 1933, σελ. 156, Beil. 44 κ.π.ά. ’Ήδη όμως είς τό γυναικεΐον χαλκούν ειδώ
λων έκ τοΰ Μενελαΐου Τ, τό χαλκούν αγαλμάτων τού Διάς εκ τής ’Ολυμπίας s κ.ά. ή εκ 
τών έσω τάσις γίνεται ισχυρότερα, ό άνω κορμός λαμβάνει πληρεστέραν ύπόστασιν, τό 
στήθος έξογκοΰται καί τό περίγραμμα γίνεται σαφέστερον 9· είς τά τοσούτον απλά

1 De Ridder, Br. de l’Acropole άρ· 702 είκ. 219. 
Zervos*, 62. Kunze, Atli. Mitt. 1930, 156 κέ. Beibl. 
44/45. R. Hampe ένθ’ άνωτ. σ. 32 κέ. πίν. 31 E. Bu- 
schor, Plastik d. Gr. 11.

2 Έκτος άλλων πρβ. BCH 53, 1929 πίν. 25, 1-2 
BMC Teracottas B 117. De Ridder, αύτ. 696 (= 
Zervos3 49), 699, 701 (= Zervos 3 57)' BSA 35, 
1934/35, πίν. 15. Ήπειρωτικ. Χρον. 1935 πίν. 12. Επίσης 
τά έκ Δρήρου σφυρήλατα (έπομ. σημ.), τόν ’Απόλλωνα 
τοΰ Μαντίκλου (σ. 14, σημ. 1) κ.ά.

3 ΠΑΕ 1935, 203. CRAI, 1935, 478. Arch. Anz. 
51, 1936,215 είκ. 2-3, BCH 60, 1936 πίν. 63. Gnomon 
1937, σ. 409 (οπού ή υπό τοΰ F. Matz χρονολόγησις 
(655) φαίνεται ότι είναι χαμηλή). G. Richter, Kouroi 
16, 41 κέ., πίν. 4, είκ. 11.

4 Berl. Ratal. Bronzen I, 61, άρ.158, πίν. 19. Τήν υπό
Jenkins, άν. 82, χρονολόγησιν είς τάς άρχάς τοϋ 6 ου
αί. όρθώς αποκρούει ό F. Matz, άνωτ. 407 καί 414.

5 ’Επίσης Jdl 21,1906, 204 είκ. 9 (Fr. Poulsen). 
Mon. Piot 1913, 18 είκ. 11. Richter, Kouroi, 55, 87 
άρ. 15, πίν. 23, είκ. 80 - 81.

6 Deonna, Apol. σ. 69 καί τοΰ ίδιου Dedale I, 
337 κέ., τά έργα όμως τά όποια αναφέρει ανήκουν μάλ
λον είς τόν 60ν αί. ουδέ eivat ποιοτικώς πρώτης τάξεως.

7 BSA, 15, 1908/09, 146, πίν. 10. W. Lamb, Greek 
and Roman Bronzes σ. 76, πίν. 22α. Ε. Kunze έ'.ά. 
160. R. Hampe, έ.ά. 32 κέ. Jenkins, Dedalica 21, πίν. 
3,1 (700 - 690 π.Χ.).

8 Ath. Mitt. 31, 1906, πίν. 16-18. Dorpfeld, Alto- 
lympia I, 111, Beil. 17. E. Kunze έν Ath. Mitt. 1930 
159, είκ. 2 (περί τό 700 π.Χ.). R. Hampe, αϋτ., σ. 36 
(πρώτον τέταρτον 7ου αί.)' άντιθέτως Ε. Kunze, Giett. 
Gel. Anz. 1937, 292 σημ. 1. πρβ. καί F. Matz έν 
Gnomon 1937, 404.

9 Ε. Kunze, ε.ά. σ. 160.

ο
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ειδώλια Thera II, σε?.. 305, είκ. 493 1 ιό στήθος (εις την κατά τομήν δψιν) σχηματίζει 
τριγωνικόν περίγραμμα, εις δέ την Νικάνδρην και τον συγγενή προς ταύτην κορ
μόν τοΰ Μουσείου Δήλου Deonna, ε.ά., άρ. 82, είκ. 91-93 (είκ. 7)1 2 φαίνεται επίσης 
σαφής ή έξόγκωσις τοΰ στήθους- τό τριγωνικόν σχήμα τούτου ενθυμίζει αμέσως τον 
σχηματισμόν τοΰ στήθους τοΰ κούρου Α. Εις τα έργα όμως τοΰ τέλους τοΰ 7ου αί. τό 
περίγραμμα εις τήν πλαγίαν δψιν κατέρχεται κατά τό μάλλον ή ήττον ώς εύθεΐα κατα- 
κόρυφος γραμμή προς τά κάτω, όπως γίνεται εκτός των άναφερθέντιον (ώς είκ. 8), 
επίσης εις τον Κριοφόρον τής Θάσου 3, τον ’Απόλλωνα των Ναξίων έν Δήλω 4 καί τούς 
κούρους τοΰ πρώτου τετάρτου τοΰ 0ου αί. Έχομεν οΰτω καί εδώ τήν ιδίαν άντίθεσιν 
των κούρων τής Θήρας προς τά έργα τοΰ τέλους τοΰ 7ου αί. Επίσης τό οπίσθιον περί
γραμμα τοΰ κορμοΰ (είκ. 3 καί 11), χωρίς πλέον νά δεικνύη τήν κατακόρυφον ευθείαν 
τής Νικάνδρης5 καί τών χαλκών ειδωλίων τής Δρήρου, άποτε?.εΐ όμως ένιαίαν 
καμπύ/.ην όμοΰ μετά τής κόμης, ή οποία δεν έχει ακόμη διαφοροποιηθή αρκούντως. 
Ή καμπύλη αΰτη είναι πως ίσχυροτέρα εις τον κούρον Β ή εις τον κούρον Α. Εις τά 
μνημονευθέντα έργα τοΰ τελευτώντος 7ου αίώνος ή κόμη δεν περιγράφεται υπό κοινής 
πλέον γραμμής μετά τοΰ υπολοίπου κορμού’ εις τήν κεφα?.ήν τοΰ Διπύ?.ου 6 τό οπί
σθιον περίγραμμα είναι περισσότερον άδιάσπαστον υπό τής κόμης, ώστε καί δι’ αύτό 
ακόμη πρέπει δικαίως νά θεωρηθή ώς τό άρχαιότερον έργον τής αττικής σειράς. ’Ανά
λογος είναι, ώς θά ίδωμεν, ή κόμη τών κούρων ημών προς τήν τοΰ κορμοΰ τής Δήλου 
Deonna έ'.ά. άρ. 82, τοΰ άγαλματίου τής Auxerre7. τοΰ κορμοΰ τής Έλευθέρνης8. 
Εις τον κούρον Α είναι φανερά ήδη καί μόνον εις τό περίγραμμα τής κόμης μεγαλυ- 
τέρα αστάθεια ή εις τον κούρον Β, ήτις συνδέει τον πρώτον περισσότερον προς τά πα- 
?.αιότερα έργα.

Ή περιωρισμένη άπόδοσις ανατομικών ?.επτομερειών είναι επίσης χαρακτήρ 
τής περιόδου, τήν οποίαν ή σπουδή τοΰ οργανισμού αφήνει σχεδόν άδιάφορον. 
Εις τον υψηλόν λαιμόν τοΰ κούρου Β (είκ. 9) διακρίνονται αί δύο εγχάρακτοι λοξαί 
γραμμαί τοΰ στερνομαστοειδοΰς καί επί τοΰ στέρνου τά δύο οστά τών κλειδώσεων. Εις 
τον κούρον Α τό πράγμα δεν δύναται νά διακριθή απολύτως, άλλ’ είναι πιθανώτατον.

1 Jdl 1906, 188, είκ. 4. V. Muller, Friihe gr. Pla- 
stik, σ. 65, πίν. 19, 271.

2 B. Kunze, ε.ά. 143. Richter, Kouroi, 42, πίν. 5. 
Έκ συγκρίσεως τών πλαγίων όψεων τών δύο έργων 
γίνεται φανερόν, ότι ή Νικάνδρη είναι τό παλαιότε- 
ρον έ'ργον·

3 Cli. Picard, BCH 45, 1921, 113 κέ., είκ. 10-13 
καί αΰτ. 47, 1923, 539, είκ. 10. Arch. Anz. 1925, 332, 
είκ. 8. S. Casson, The Technique είκ. 59. τοΰ ίδιου, 
Macedonia, Thrace and Illyria, είκ. 80-84. Zervos 3 
106/110. K. Bliimel, Grieeli. Bildhauerarbeit (1927) 
σ. 3 καί 52 άρ. 7, είκ. 16' τοΰ ίδιου, Der gr. Bildh. an 
der Arbeit, είκ. 6-8. Ch. Picard, Manuel I, 557. 
G. M. A. Richter, Kouroi, σ. 53, 82 άριθ. 12, πίν. 21.

4 Πρβ. σ. 11 σημ. 1.
5 BCH. 3, 1897, 1 κέ. Th. Homolle, De Dianae

simulacris antiquissimis, 15 κέ, πίν. 1. Br.-Br. πίν.

57α. E. Loewy έν Oejh. 1909, 248 κέ. F. Poulsen 
Her Orient und die friihgriechische Kunst, 166, 
είκ. 191. Jenkins έ'.ά. 68 κέ. P. Devambez, La scul
pture grecque, πίν. IV, 9 κ. ά. (Πρβ. κατωτ.).

6 Ε. Buschor, Ath. Mitt. 52, 1927, 205, Beil. 24, 
πίν. 28-29. αύτ. 55, 1930, 163 κέ. Arch. Anz. 50, 1935, 
354, Beil. 3-5 (G. Rodemvaldt). Buschor, PI. d. Gr. 
19. G. Richter, έ'.ά. 32 κέ, είκ. 20-22. Jenkins έ'.ά. σ. 
70 (τήν χρονολογεί περί τό 630 π.Χ.). L. Budde έ'.ά. 
33 κέ. G.M.A. Richter, Kouroi, 47, 73 άρ. 6, πίν. 14.

7 Μ. Collignon, Mon. Piot 21, 1913, 1 κέ. Ε. 
Buschor, PI. d. Gr. 17. Jenkins έ'.ά· 42 κέ, είκ. προ- 
μετωπίδος καί πίν. 5, 2 καί 10, 1. F. Matz έν Gnomon 
1937, σ. 412 (645 π. X.).

8 Rev. Arch. 1893, I, 10 κέ. Rendiconti d. Lin- 
cei VI, 1891,599 κέ. Oejh. 1909, 243 είκ. 119,120, 
124. Jenkins έ'.ά. 51 κέ. F. Matz, έ'.ά. σ. 412 κέ.
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Την άδρομερή μόνον διάπλασιν τοϋ στήθους βλεπομεν έκ τής πλαγίας όψεως. ”Αν 
αλλαι λεπτομέρειαι έδηλοΰντο επί τής πρόσθιας όψεως, ή κακή διατήρησις δεν επιτρέπει 
νά διακρίνοιμεν, άλλ’ ασφαλώς αποκλείει ή αναλογία προς την όπισθίαν όψιν διακοπτο- 
μένην μόνον υπό τής κατακορύφου αυλακος τής σπονδυλικής στήλης. Την τοιαύτην άπό- 
δοσιν των απολύτως χαρακτηριστικών μόνον λεπτομερειών, αί όποϊαι βοηθούν είς την 
βασικήν οίκοδόμησιν τής όσον τό δυνατόν καθαρωτέρας παραστάσεως τών μορφών, 
απαντώ μεν ακριβώς από τού τέλους ήδη τών γεωμετρικών χρόνων. Ή σύγκρισις προς 
τήν Νικάνδρην και τήν Κόρην τής Auxerre έκ τής μεγάλης πλαστικής δεικνύει όμοίαν 
διαμόρφωσιν. Τον προς τα κάτω χωρισμόν δεικνύουν επίσης ως προς τό σημεΐον τούτο 
τα έργα τοϋ τελευτώντος 7ου αί. Είς τον έν Δήλω κολοσσόν τών Ναξίων 1 και τον 
Κριοφόρον τής Θάσου 2 καθώς καί είς τούς μνημονευθέντας αττικούς καί δελφικούς 
κούρους ή επεξεργασία τής έπιδερμίδος προδίδει ίσχυροτέραν αϊσθησιν τής ουσίας τού 
σώματος. Είς τον Κ?ιέοβιν αί ώμοπ?ιάται δηλοΰνται πλαστικώς πλέον καί ούχί δι’ έγχα- 
ράξεων όπως είς τούς αττικούς· ό τελευταίος οϋτος τρόπος είναι προφανώς συμφωνό- 
τερος προς τήν διακοσμητικήν ζήτησιν καί τήν ίχνογραφικήν διάθεσιν τοϋ εβδόμου αί., 
ζήτησιν δυναμένην νά συγκριθή προς τά εγχάρακτα κοσμήματα τών συγχρόνων γυναι
κείων αγαλμάτων. Τής τοιαύτης δηλώσεως τών ωμοπλατών, τής ανεπτυγμένης πλαστι
κής αίσθήσεως, τής πλούσιας εγχαράκτου διακοσμήσεως τών τελευταίων τούτων 
οΰδ’ ίχνος βεβαίως παρέχουν οί κούροι τής Θήρας.

Είς τον κούρον Γ (είκ. 12 καί 13) δηλοϋται πλαστικώς καί ή ζώνη 3, ή οποία λεί-

1 Deonna, Apol. ar. άρ. 81. Die Antike 14, 1938, 
100, είκ. 11. Ό L. Budde, άν. σ. 56 κέ·, τόν χρονολογεί ε
σφαλμένος παρά τόν κοϋρον τής Τενέας στηριζόμενος 
είς τάς επί τής ράχεως εγχαράξεις καί τό υψηλά κείμενον 
στήθος. Άλλ' ακριβής παρατήρησις πείθει ότι αί εγχα
ράξεις τής οπίσθιας ΰψεως τοϋ κολοσσού είναι πολύ 
πλησιέστεραι πρός έκείνας τών αττικών κούρων τοϋ τέ
λους τοϋ 7ου αί. Ή ωμοπλάτη έχει τό σχήμα τετάρτου 
κύκλου ακριβώς όπως καί είς τόν κοϋρον τής Ν. Ύόρ- 
κης π.χ., αί δέ έκατέρωθι τής σπονδυλικής στήλης εγ
χάρακτοι γραμμαί, τό μόνον νεωτερίζον στοιχεΐον είς 
τόν κολοσσόν, αρχίζουν είς τό μέσον ύψος τής ράχεως, 
ένφ είς τόν Τενεάτην άμέσοις κάτωθι τής κόμης, απαν
τούν δέ ήδη είς τόν κοϋρον Α τοϋ Σουνίου (Πρβ. 
Ant. Denkm. IV πίν. 54), όπου αρχίζουν ακόμη χα
μηλότερα. Είς δέ τόν κοϋρον Β τοϋ Σουνίου (αύτ· πίν. 
55-56) είναι λίαν χαρακτηριστικόν ότι αί ώμοπλάται 
περιγράφονται δι’ εγχαράκτων γραμμών άλλά δηλοϋν- 
ται συγχρόνως καί πλαστικώς" τό τελευταΐον τοΰτο δέν 
συμβαίνει είς τόν κολοσσόν. Είς τούτον αί εγχα
ράξεις διακοσμούν καί αρθρώνουν «παρατεταγμένα» 
μέλη, ενώ είς τόν Τενεάτην ή όπισθία επιφάνεια παρ’ 
δλας τάς εγχαράξεις είναι ή τελική έκφρασις τοϋ υπο
κάτω ύπάρχοντος ζώντος οργανισμού' είς τόν κολοσσόν 
αί εγχαράξεις είναι οικοδομικοί αρμοί, ενώ είς τό νεώ- 
τερον έργον, τόν Τενεάτην, αποτελούν σύστημα αρτη
ριών. Μεγαλυτέρα μάλλον είναι ή σχέσις τοϋ Τενεάτου 
πρός τόν έκ Νάξου κοϋρον έκ Βερολίνου (Deonna άρ.

117. Κ. Bliimel, Berl. Katal. Skulptur II, πίν. 40-44. 
Die Antike 5, 1929,125, είκ. 3. Richter, Kouroi 179 κέ. 
άρ. 99 πίν. 79.), δστις δεικνύει ακριβώς πώς άπέδιδον τήν 
όργανικωτέραν ταύτην άντίληψιν πρός τά μέσα τοϋ 6ου 
αί. οί νάξιοι γλύπται. Άντιστρόφως είναι καταφανώς διά
φορος ή διαμόρφωσις τοϋ στήθους τοϋ κολοσσού καί τοϋ 
Τενεάτου' ακόμη ή κόμμωσις, ή όλη δταμόρφωσις τοϋ 
κορμοΰ, ή ζώνη κ.π.ά. τάσσουν άνεπιφυλάκτως τόν κο
λοσσόν είς τόν 7ον αί. ΓΙερί τούτου γενικώς βλ. F. 
Courby έν BCH 45, 1921, 233 κέ. καί (άντιθέτως) 
Ch. Picard καί J. Replat αΰτ. 48, 1924, 217 κέ. Τε
λευταΐον G. Richter, Kouroi, 54, 83 άρ. 13, πίν. 22

2 Πρβ. σ. 10, σημ. 8. Ή κόμμωσις τοϋ Κριοφόρου κεΐ- 
ται μεταξύ τής τοϋ κούρου τής Ν. Ύόρκης καί εκεί
νης τών μορφών τοϋ αετώματος τής Ινερκύρας. Ή σχέ
σις του πρός τήν ’Ιωνίαν είναι απαραγνώριστος.

3 Ρ. Perdrizet έν BCH, 21, 1897, 168 κέ. καί FdD 
V, 31 κέ, ένθα έσφαλμένως ή ζώνη εκλαμβάνεται ώς 
ή ομηρική «μίτρα». Ταύτην καθώρισεν όρθώς 6 F. 
Poulsen έν Ath. Mitt. 31, 1906 σ. 373 κέ. "Ηδη κατά 
τούς γεωμετρικούς χρόνους άπαντά ή δήλωσις πλαστικώς 
τής ζώνης' πρβ. π. χ. Bronzes du Louvre I άρ. 81 
πίν. 10. Ηπειρωτικά Χρονικά 5, 1935, 220 πίν. 12 
(Δ· Εύαγγελίδης) κ.π.ά. Περί τής ζώνης εσχάτως W· 
Deonna έν BCH 1938, 225 κέ.' πρβ. καί τάς παρατη
ρήσεις τοϋ V. Muller, Fr. Plastik σ. 183, μολονότι 
ασχέτους πρός τήν ένταΰθα άποψιν.
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πει από των δΰο άλλων. Ό κούρος Γ οπωσδήποτε είναι αδύνατον νά άνήκτ] εις χρό
νους παλαιοτέρους ή οί δύο ούτοι, δπως δεικνύει τό μεγαλύτερου βάθος τού κορμού 
καί ή φυσικότερα διαμόρφωσις τού στήθους, δι’ ών ούτος δεικνύεται πλησιέστερος 
προς τον κολοσσόν τής Δήλου. Επίσης τά επί τών ώμων ίχνη των βοστρύχων δεικνύουν 
τούς νεωτέρους χρόνους. Άλλ’ ότι καί ούτος ανήκει εις τον 7 αί. είναι άναμφισβήτητον 
καί δι’ ένα ακόμη λόγον: ή πλαστική διαμόρφωσις τής ζώνης εντός τού 6ου αί. δεν 
εμφανίζεται πλέον εις την περίοπτον πλαστικήν- κατά τό πρώτον ήμισυ τού 6ου αί. 
άπαντά, καθ’ δσον γνωρίζω, μόνον εις την μετόπην τών Διοσκούρων καί τών Άφαρι- 
δών τού θησαυρού τών Σικυωνίων έν Δελφοις ή δπου δμως πρόκειται δι’ άναγλύφους 
εκ τού πλαγίου όρωμένας μορφάς καί δη ένδεδυμένας, είς τάς οποίας ή ζώνη δεν έχει 
ούδεμίαν πλέον σημασίαν διά την κατασκευήν τού κορμού, άλλ’ αποτελεί παλαιάν 
άνάμνησιν.

Έπί τού ούτως έσχηματισμένου κορμού τών κούρων Α καί Β έπικάθηται υψηλός 
λαιμός καί σχετικώς μεγά?π] κεφαλή έν συγκρίσει προς τά σωζόμενα μέρη τού σώματος, 
μεγαλυτέρα κατ’ αναλογίαν εκείνης τού κούρου τού Σουνίου 1 2. Ή μεγάλη κεφαλή καί 
ό ύψηλός λαιμός έχουν επίσης τήν καταγωγήν αυτών εκ τού εβδόμου αί.3. ’Ανεπα
νόρθωτος είναι οπωσδήποτε ή απώλεια τού προσώπου. Άντιστάθμημα μερικόν μόνον 
αποτελεί ή μεγαλειώδης όντως καί μοναδική κατά τήν διαμόρφωσιν μακρά καί ωραία 
κόμη (βλ. είκ. 10), ήτις «ώμους καί μετάφρενα ακιάζονσα» 4 αποτελεί τό «ευπρεπές 
άγαλμα» 5 τών κούρων ημών, κατ’ εξοχήν δείγμα αρετής καί κάλλους.

Έπί τού κούρου Α είναι δυσδιάκριτος έν τοΐς έπί μέρους. Πλήρης σφζεται έπί 
τού κούρου Β: διαιρείται είς βοστρύχους, οί όποιοι χωριζόμενοι όπισθεν τών ώτων

1 FdD, IV, 24 πίν. 4, 1. De la Coste - Messe- 
liere, Au musee de Delphes, πίν. 15.

2 Πρβ. K. Rhomaios, Ant. Denk. IV σ. 91 κέ. 
πίν. 47 κέ. καί R. Ileidenreich, Corolla Curtius, 07 
κέ. πίν. 11.

3 G. Richter, Metr. Mus. St. 5, 1934/5 σ. 40. Μά
κρους λαιμούς ειδωλίων πρό των μέσων τού 7 ον αί·: 
Metr. Mus. St. 3. 1932, 211, είκ. 5. FdD V, πίν. I, 7, 
’Απόλλων τοΰ Μαντίκλου (πρβ. σ. 14, σημ. 1). Zervos 3 
άρ. 49 κ.π.ά. Ούχί όρθώς ή W. Lamb άν. σ· 43 καί 74 
περιορίζει τήν έμφάνισιν υψηλού λαιμού είς έργα τής 
Βορείου Ελλάδος, ώς Zervos 3 52.

4 ’Αρχιλόχου άπόσπ. 25 (Diehl 2) :
«ή δέ οί κόμη ώμους κατεσκίαζε καί μετάφρενα».

5 Ξενοφάνους άπόσπ. 3 (Diehl2): «αΰχαλέοι, χαίτη ι- 
σιν άγαλλόμενοι ενπρεπέεσσιν», ή, καθ’ έτέραν γραφήν, : 
χαίτης εν άγάλμαοιν εύπρ." πρβ. Τ. Hudson-Williams, 
Early greek Elegj', Cardif (1926), 103. Τό επίθετού 
ευπρεπής χαρακτηρίζει επίσης τήν κόμμωσιν τού Θη
σέως έν τή παρά Παυσανία 1, 19,1 διηγήσει: «οια δέ 
χιτώνα έχοντος αυτού καί πεπλεγμένης ές ευπρεπές οί 
τής κόμης...» Πρβ. επίσης τό γνωστόν τοΰ ’Αρχιλό
χου, άπόσπ. 60 (Diehl 2) «στρατηγόν... βοστρύχοισι 
γαϋρον» καί άπόσπασμα τού Άσίου παρ’ Άθηναίω ΙΒ',

525c : «περί δέ τής 2αμίων τρυφής Δούρις ίστορών πα
ρατίθεται Άσίου ποιήματα:

Οί δ’ οίίτω φοίτεσκον όπως πλοκάμους κτενίσαιντο 
είς Ήρας τέμενος . .. χαΐται δ’ ήωρεΰντ’ άνέμω».

'Οπωσδήποτε τά σωθέντα μνημεία διδάσκουν ότι κατά 
τούς χρόνους τούτους ή μακρά κόμη δέν ήτο μόνον έν 
’Ιωνία συνήθης. Χαρακτηριστικοί τής άντιθέσεως τής 
κεκαρμένης κόμης (έν τή μεγάλη πλαστική έκ τών πα- 
λαιοτέρων παραδειγμάτων κούρου κεκαρμένου τήν κόμην 
ό άττικός έν Μονάχφ Meisterwerke der Glyptothek, 
πίν. 6. Richter, Kouroi, 196 άρ.113) πρύς τήν μακράν 
τών παλαιών χρόνων είναι οί είς τόν Ίάσωναάναφερόμε- 
νοι στίχοι τοΰ Πινδάρου, ΠυΟιον. Δ' 145 κέ. (Schroder2): 

«Ουδέ κομαν πλόκαμοι καρΟέντες ώχονιο άγλαοί,άλλ’ 
απαν νώτον καταίθυσσον». Διά τόν Πίνδαρον ήτο πλέον 
άκατανόητος ή μακρά κόμη τών άνδρών. ’Από τής επο
χής ταύτης τό τρέφειν κόμην έθεωρεΐτο κατά τήν πα- 
ρατήρησιν τού Άριστοτέλους (Πολιτ. Β' 5) τρόπος 
«περιεργοτέρου» ζωής. Είναι γνωσταί αί χλευασίαι 
τού Άριστοφάνους κατά τών κομώντων, ώς Όρν. 
1282: «έκόμων, έπείνων, έρρύπων, έσωκράτων». πρβ. 
καί Νεφ. 14 καί 836. Διά τάς πρός τήν κόμην συνδεο- 
μένας δοξασίας τών άρχαίων L. Somer, Das Haar n 
Religion und Aberglauben der Griechen (1912).
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καταπίπτουν επί τής ράχεως και έπι τού στήθους έκατέρωθι τού προσώπου- κατά 
τό σημεΐον τοΰ χωρισμού τών προσθίων από των οπισθίων βοστρύχων αρχίζει ή διά- 
δεσις τών δύο τμημάτων πιθανώτατα διά μιας ταινίας, ήτις χωρούσα άπό τού μετώπου 
σταυρούται κάτωθι τής οπίσθιας κόμης, τά δέ άκρα αυτής έξερχόμενα περιβάλλουν και 
τούς οπισθίους βοστρύχους δενόμενα όπισθεν εις τό καλούμενον «ηράκλειον άμμα» 1. 
Εις τον κούρον Α ή ταινία απλώς περιβάλλει ολόκληρον την κόμην. Έπι τού κούρου Β 
αμέσως κάτωθεν τού διαδήματος κατέρχονται δέκα εξ βόστρυχοι διατεταγμένοι άνά 
δύο εκτός τών δύο απλών ακραίων τά οΰτω σχηματιζόμενα επτά ζεύγη βοστρύχων 
είναι διηρημένα εις δύο επάλληλα στρώματα- τά τέσσαρα ζεύγη τού άνωτέρου στρώ
ματος κατερχόμενα προς τά κάτω στενοΰνται εις τρόπον, ώστε μεταξύ τούτων σχηματί
ζονται ανοίγματα τριγωνικά πληρούμενα υπό τών τριών υπολοίπων ζευγών τά όποια 
κείνται εις βαθύτερον στρώμα- μόνον τά εις οξύ λήγοντα άκρα πάντων τών ζευγών 
παρίστανται πλήρη επί τών ώμων καί. επί τού αυτού επιπέδου. Άφ’ έκατέρου κροτά
φου κατέρχεται μάζα πέντε βοστρύχων επί τού στήθους ούχί λίαν έντόνως κεχωρισμέ- 
νων άπ’ άλλήλων. Οί βόστρυχοι ούτοι έχουν μάλλον τον χαρακτήρα άδιακρίτου μάζης 
ελαφρώς κυρτής εις την προσθίαν όψιν καί σχηματιζομένης έκατέρωθι τού προσώπου 
εις τριγωνικόν σχήμα- επί τούτων δέ μάλλον τών βοστρύχων είναι άναγεγλυμμένα τά 
ώτα. Ή είς βοστρύχους διάταξις είναι η δη φανερά επί τού κρανίου, άπό τής κορυφής 
τού οποίου γεννώνται άκτινοειδώς- οί βόστρυχοι τού μετώπου ήρχιζον άπό γραμμής 
εγκάρσιάς επί τού κρανίου μεταξύ τών δύο ώτων, ώς είναι φανερόν είς τον κούρον Α 
είς τον κούρον Β τό πράγμα δεν διακρίνεται.

Εγχάρακτοι γραμμαί διαιρούν τούς βοστρύχους είς πλείονας κυλινδρικούς έπι- 
μήκεις κόμβους-ούχί σφαιρικούς- μολονότι δ’ αί γραμμαί αύται συνενούνται μεταξύ 
των είς συνεχείς όριζοντίας παραλλήλους, άλλ’ όμως ούτε διά τούτων ούτε διά τής 
έντονώτερον δεδηλωμένης ταινίας μειούται ή ισχυρά έντύπωσις τής κατακορύφου 
διαρθρώσεως. Ή μάζα τών επί τού στήθους βοστρύχων εξέχει περισσότερον προς τα 
πλάγια ή οί οπίσθιοι. Τό τμήμα τού λαιμού μεταξύ τών προσθίων καί τών οπισθίων βο
στρύχων δεν φαίνεται διότι ούτοι ένούνται μεταξύ των διά διέδρου γωνίας έκ τής άφαι- 
ρέσεως τού κατά τό μέρος τούτο όγκου μαρμάρου τής περιβαλλούσης την κεφαλήν 
κομμώσεως. Οΰτω παρά τάς σημειωθείσας διαφοράς ή διάταξις τής κόμης τών δύο 
κούρων είναι γενικώς όμοια- ή κατάστασις τού μαρμάρου δεν επιτρέπει την διαπί- 
στωσιν τοΰ χωρισμού είς δύο στρώματα τών οπισθίων βοστρύχων επί τού κούρου Α. 
Επίσης άδρομερώς μόνον αναγνωρίζεται ή διάκρισις είς βοστρύχους τής έπι τού στή
θους κόμης. Γενικώς όμως ή επεξεργασία καί ό σχηματισμός είναι περισσότερον 
άκαμπτα είς τούτον.

Πριν ή ζητηθή άκριβεστέρα τοπική καί χρονική κατάταξις είναι ένδιαφέρον 
νά έξετάσωμεν λεπτομερέστεροι' τήν διαμόρφωσιν τής κόμης.

Είς τήν μεγάλην πλαστικήν οί πλαισιούντες τό πρόσωπον βόστρυχοι είναι συνή
θεις ήδη άπό τών άγαλμάτων τού Πρινιά καί τής Νικάνδρης. Έπι τών έργων τής

1 Ρ. Wolters, Zu den griechischen Agonen,30es Programm der Univ. Wurzburg (1901) a. 8 x&.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:29:27 EEST - 44.213.66.193



14 Νικολάου Μ. Κοντολέοντος ΑΕ 1939-1941

μικροπλαστιχής χοΰ α ήμίσεος τοΰ αίώνος οί υπάρχοντες βόστρυχοι είναι περισσότεροι, 
άποτελοΰσι συνεχή μάζαν καί κεϊνται εις ένιαίον επίπεδον εκατέρωθεν τοΰ 
προσώπου όρίζον την μετωπικότητα τούτου '. Διαφέρον είναι, ότι εις την Νι- 
κάνδρην δεν χωρίζονται ακόμη οί πρόσθιοι από τών οπισθίων βοστρύχων2 
άλλα ή όριζοντία οπίσθια κόμη συνεχίζεται καί έπί τοΰ στήθους αδιάσπαστος μεν, 
άλλα σχηματιζομένη είς βοστρύχους. Άλλ’ εις τον κορμόν τής Έλευθέρνης ό χωρι
σμός είναι σαορής καί αισθητός, έ'χομεν δ5 ουτω παρά τούς κούρους ήμών έν τών 
προιτων δειγμάτων, όπου ή κόμη διακρίνεται είς προσθίους καί οπισθίους βοστρύχους 
έπί τοΰ λαιμού. Τό άγαλμάτιον τής Auxerre άποτελεΐ ενδιάμεσον βαθμίδα μεταξύ τής 
Νικάνδρης καί τοΰ κορμού τής Έλευθέρνης: ό χωρισμός γίνεται διά μικράς αύλακος 
από τοΰ ώτός προς τούς ώμους3. ’Ακριβώς δε καί είς την μικροτεχνίαν κατά τό τρίτον 
τέταρτον τοΰ αίώνος καί εξής ό χωρισμός τής κόμης έπί τών ώμων άπαντα πλήρως 
διαμεμορφωμένος ώς καί είς τούς κούρους τής Θήρας· ούτως άνά?ιογος προς την κόμ- 
μωσιν τής κόρης τής Auxerre δύναται νά θεωρηθή ή κόμμωσις τής ’Αριάδνης είς την

1 Περί τής κομμώσεως τοΰ 7ου αί. πρβ. J. Fink, 
Die Haartraekt der Griechen (1939) σ. 13 κέ. βλ. 
επίσης Ε. Kunze, Ath. Mitt· 1930, 160 καί R. Hampe 
έ.ά. 35. Περί καθαρώς βοστρυχωτής κομμώσεως κατά 
τούς γεωμετρικούς χρόνους δέν δύναται νά γίνη λό
γος : Οί ολίγοι, μακροί καί άπέχοντες άλλήλων βόστρυ
χοι γεωμετρικών τινων ειδωλίων, ώς Att. Mitt. 1941,18 
σημ. 2, πίν. 20 αποτελούν μέν προ βαθμίδα αλλά διάφορον 
μορφολογικώς. Ή κατά τήν περίοδον ταΰτην συνήθης 
κόμμωσις καταπίπτει ώς μάζα όπισθεν τής κεφαλής μή 
καλΰπτουσα τούς ώμους καίτό στήθος αλλά διακρινομέ- 
νη μόνον δι’ εγχαράκτων γραμμών κατακορύφων καί μι
κρότερων οριζοντίων μεταξύ αυτών (Ελεφάντινα Διπύ- 
λου, πολεμιστής Άκροπόλεως κ.π.ά.). Όμοια είναι ή 
κόμμωσις πολλών χαλκών προτομών—-λαβών ανατολι
κής έπιδράσεως’ πρβ. Ε. Kunze σ. 268 κέ., 275 κέ. καί 
R. Hampe, Olympiabericht I. 73 σημ. 1 (όπου καί 
βιβλιογραφία). Αί προτομαί —λαβαί αύται τίθενται γε
νικώς είς τούς αμέσως πρό τοΰ 7ου αί. χρόνους. Όσονδή- 
ποτε καί αν ή διαμόρφωσις αΰτη τής κομμώσεως οφεί
λεται είς ανατολικήν έπίδρασιν ή όχι (Ε. Kunze, Ath. 
Mitt. 1930,152, σημ. 4 καί 5' άντιθέτως J. Fink σ. 8, σημ. 
3) άποτελεΐ όμως αΰτη τήν προβαθμΐδα τής βοστρυχω
τής κομμώσεως, ή οποία έν όπωσοΰν πλήρει διαμορφώ
σει άπαντα είς τήν έςελικτικώς έπομένην κατηγορίαν 
λαβών—προτομών τοΰ άρχομένου πλέον 7™ αί., ώς 
Ath. Mitt. 1930, 158, Beil. 47. R. Hampe, άνωτ. 
σ. 32 είκ. 16 (λαβή έν Βοστώνη), Olympiaber. I, 72, 
είκ. 34, 36, 38, καί πίν. 21 καθώς καί είς τά περίπου 
σύγχρονα χαλκά άγαλμάτια De Ridder, Br. d. l’Acro- 
pole 698, 699 καί 701 (=Zervos’! 57), FdD V, πίν. 1,2 
(=Zervoss 73) κ.ά. Είς ταΰτα οί σχηματιζόμενοι βό
στρυχοι πλαισιώνουν τήν κεφαλήν χωρίς όμως νάκατέρ- 
χωνται χαμηλά έπί τής ράχεως καί τοΰ στήθους. Νεώ- 
τερα τούτων δέον νά θεωρηθούν ό πολεμιστής τών 
Δελφών FdD V πίν. 1, 7 (=Zervos 3 72) καί ό ’Απόλ
λων τού Μαντίκλου (Mon. Piot II, 1895 πίν. 15—W.

Lamb άν. 74 c. Ε. Kunze Ath. Mitt. 1930, 160—Jen
kins άν. 27 («protodedalic»). Ch. Picard, Manuel I 
136 είκ. 35) άνήκων οπωσδήποτε είς τό α' ήμισυ τοΰ 
7ον αί.- παρά τήν γεωμετρικήν του έμφάνισιν δέν ανή
κει είς τήν γεωμετρικήν περίοδον (ούτως έσχάτως είς 
τόν 8°ν αί. τόν χρονολογεί ό Ε. Langlotz, Die Dar- 
stellung d. Menschen σ. 12). 'Ανάλογος είναι ή κόμ- 
μωσις είς πήλινα ειδώλια ώς τά σαμιακά Ath. Mitt. 
1941 σ. 25 πίν. 22 άρ. 393 (προβαθμίς), αύτ. σ. 31 
άρ. 1250 πίν. 28 (βραχεία βοστρυχωτή κόμμωσις), 
τάς μορφάς τών αναγλύφων πίθων Βοιωτίας - Τήνου 
καθώς καί είς τήν αγγειογραφίαν καί τήν άλλην μικρο
τεχνίαν πρβ. π. χ. Annuario 1927-28, 402, είκ. καί 
σ. 167 είκ. 218. Hampe άν. 57 είκ. 37 καί AJA 43, 
1939, 415 είκ. 6, Artemis Orthia πίν. 94,95,99. Payne 
NC πίν. 42, 2 καί PV πίν. 17, 2 κ.π.ά.

2 'Οριζόντιον άρθρωσιν όπισθεν καί κατακόρυφον 
έμπροσθεν άνευ χωρισμού έπί τοΰ ώμου, όπως καί είς 
τήν Νικάνδρην: Arch. Anz. 1916, 195 είκ 22. Χωρι
σμόν έπί τών ώμων : άγαλμα τοΰ Σχιματαριοΰ (AJA, 
1924, 267, Deonna, Dedale II πίν. 23 X. Καρούζου, 
Μουσ. Θηβ. σ. 11 είκ. 1-2. Jenkins σ. 71). Κό
ρη έξ Έλευσΐνος Έθν. Μουσ. άρ. 5, Buschor, Alts. 
Standbild. 33 είκ. 115 -117, πηλίνη κεφαλή έξ ’Ο
λυμπίας BSA 1931 -32, πίν. 1-Ια, κόρη Άκροπόλεως 
589 κ.ά. Είς τήν μικροτεχνίαν έκ τής όπισθεν οριζόν
τιας κομμο'ισεως άποσπάται ένίοτε εις μόνον βόστρυ
χος έμπροσθεν τοΰ ώτός: Kunze, Kretische Bronzer. 
234 πίν. 21. Άρχ. ’Εφημ. 1937, 646 πίν. 2. Payne, NC 
πίν. 1, 4. BSA 1940-41 πίν. 17, 2. Syria 1944-45 
σ. 151 πίν. 10. Τούτο είναι ίσως ανατολική έπίδρασις.

3 Κορμός Έλευθέρνης : πρβ. σ. 10 σημ. 8. ”Ηδη έκ 
τής κομμώσεως είναι φανερά ή κοινή καταγωγή άλλά 
καί ή χρονική διαφορά τών δύο έργων· είς τό άγαλμα 
τής Auxerre ώς βάσις ύπόκειται άλλη κόμμωσις πρβ. 
Fink, άνωτ. σ. 19.
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έξ ’Αρκάδων γνωστήν οινοχόην 1. Εις τά άκολουθοΰντα έργα ή διάκρισις γίνεται σαφέ
στερα- χαρακτηριστικόν παράδειγμα είναι οί ιππείς καί οί κυνηγοί τοϋ λέοντος τής 
πρωτοκορινθιακής οίνοχόης Chigi* επίσης είς την έκ Ρεθύμνου χαλκήν μίτραν -, 
σύγχρονον προς τον κορμόν τής Έλευθέρνης, έ'χομεν άνάλογον σχηματισμόν ή παρα
βολή τής μίτρας προς τούς ιππείς τής οίνοχόης Chigi1 2 3 δεικνύει δτι καί ή τελευταία 
ούδαμώς δύναται να είναι παλαιοτέρα. Επίσης είς τον «Όρέστην» τοϋ βοιωτικοΰ 
πίθου τής Βοστώνης Caskey 528 πίν. 52, Hampe, Friihgr. Sagenb. 57, πίν. 38, 2, είς 
τάς μετόπας τοΰ Θερμού 4 5 *, είς τό έξ ’Ολυμπίας χαλκοΰν έλασμα Olympiabericht I, 
πίν. 28 δ. Είς τύν αμφορέα τοϋ Κυνοσάργους c ή διάκρισις γίνεται έπίσης κατά τόν 
αυτόν μνιμιειωδέστερον τρόπον. Είς τά μέσα τοΰ 7ου αίώνος ανήκει τό χαλκοΰν έλασμα. 
τής Άκροπόλεως W. Lamb, Gr. and Rom. Bronzes σ. 65 είκ. 5 μέ σαφή τόν χωρισμόν 
και τό νεώτερον αύτ. σ. 66 είκ. 6 έπί τοΰ οποίου παρίστανται πλήρως διαμεμορ- 
φωμένοι βόστρυχοι μόνον έπί τοΰ στήθους- τό ίδιον πνεΰμα παραστάσεως, ήτοι 
τό τοΰ β' ήμίσεος τοΰ αίώνος, έχουν καί αί μορφαί τοΰ χαλκοΰ θώρακος έξ ’Ολυμ
πίας 7, ό όποιος πιθανώτατα ανήκει έπίσης είς τό τρίτον τέταρτον. Αί καθήμεναι 
θεαί τοΰ Πρινιά 8 άναπαρίστανται μέ κεχωρισμένην τήν κόμην έπί των ώμων αλλά 
νομίζω πιθανωτέραν τήν συμπλήρωσιν μέ τούς βοστρύχους άδιαιρέτως περιβάλλοντας 
τήν κεφαλήν, ώς είς τό έκ τοΰ Ηραίου τοΰ ’Άργους χαλκοΰν έλασμα 11 διότι έν ταύ- 
ταις ύπόκειται οπωσδήποτε άλλο σχήμα ή είς τήν κόρην τής Auxerre καί τόν κορμόν 
τής Έλευθέρνης. Ώς δεικνύουν τά σωζόμενα λείψανα οί βόστρυχοι των αγαλμάτων 
τοΰ Πρινιά παρίσταντο μεμονωμένοι χωρίς νά παρέχουν τήν έντύπωσιν τής μάζης.

1 Annuario X - XII, σ. 373 κέ., είκ. 443, πίν. 23. 
Hesperia, 14, 1945, σ. 25, πίν. 14.

2 F. Poulsen, Atb. Mitt. 1906, 387 κέ. πίν. 23. W. 
Lamb άν. 61, είκ. 3. Ό Ε. Kunze, Kr. Bronzer. 234 
τήν χρονολογεί είς τάς άρχάς τοϋ 7ου αί. Μίτραι τής 
Άξοΰ: Annuario 1930-31, 43, κέ, πίν. 10-15 (D. Le
vi). βλ. καί Riv. del R. Istituto d. Archeologia 
<3, 1937 πίν. 1.

3 Ant. Denkm. II πίν. 44-45. Fr. Johansen, Les 
vases sicjmniens πίν. 39-40. Payne PV. πίν. 27-28 
καί τοΰ αύτοΰ NC πίν. 1, 8-11. CVA Louvre III ca 
πίν. 14, 10-12 καί III cc πίν. 25, Jenkins 34, πίν. 4, 4. 
Pfuhl, MuZ III, είκ. 59, Buschor, Gr. Vasen, είκ. 37’ 
τήν εντός τοΰ 6ου αί. κατασκευήν δέχονται ακόμη ό 
Ρ. de la Coste- Messeliere, Au Musee de Delphes 
o. 224 σημ. 5 καί ό L. Curtius, Ant. Kunst II, 1 
σ. 141.

4 Ant. Denkm. πίν. 50-51. Koch έν Ath. Mitt. 39, 
1914, 237, E. Pfuhl, MuZ, 480-483. Payne, BSA 27, 
1925-26, 124 ιός καί τοΰ ίδιου NC, 96 σημ. 3. Τρεις 
βόστρυχοι έπί τοΰ στήθους φαίνονται καί έπί τοΰ έκ τής 
αγοράς των ’Αθηνών αγγείου Hesperia 7, 1938, 367, 
είκ. 1-4 (τέλος 7<™ αί.).

5 Ή σΰγκρισίς του παρά Hampe, Olympiab. I,
86 πρός Olympia IV πίν. 37 είναι χαρακτηριστική·
άντιστρόφως αί μορφαί τοΰ πρωτοκορινθιακοϋ άρυ-
βάλλου Payne, PV. πίν. 21 είναι πολύ παλαιότεραι'

πλέον συγγενείς είναι αί μορφαί τής οίνοχόης Chigi· 
πρβ. Payne, PV, πίν. 30 καί Olympia IV, πίν. 28, 
σύγχρονον Art - Orth. πίν. 105 καί W. Lamb είκ. 6.

6 JHS 22, 1902, 29- J. Μ. Cook έν BSA 35, 1934- 
35, 196 καί 209, πίν. 56 καί 58 (640 π.Χ.).

7 Olympia IV, 154 πίν. 59. BCH, 7, 1893, 1 πίν. 
1-4. VV. Lamb άν. 63, είκ. 4. Mon. Piot 21, 1912, 15. 
είκ. 9. Die Antike 14, 1938, 92 είκ. δ. Είς τούς τελευ- 
ταίους χρόνους τοΰ 7ου αί. χρονολογεί τόν θώρακα καί 
δ Ε. Kunze, Olympiabericht II, 97.

8 Annuario I, 1913, είκ. 46. Ή πιθανώς όρθοτέρα
συμπλήρωσις έν Bolletino d’Arte II, 1908, 459 είκ. 13- 
14 (=KiB 197, 4 καί Arch. Anz. 1909, 93, είκ. 3), καθ' 
ήν ή κόμη δέν χωρίζεται' τουλάχιστον δεν αποκλείει τήν 
συμπλήρωσιν ταύτην τό σωζόμενον τεμάχιον, Annuario 
άν. είκ. 22. Ό Jenkins, άνωτ. σελ. 80, ενδεικτικόν τής 
χαμηλής χρονολογήσεως, ήν δέχεται διά τά γίαιπτά τοΰ 
Πρινιά, θεωρεί τό γεγονός, δτι δέν εύρίσκονται έπί τοΰ 
αύτοΰ έπιπέδου δλοι οί βόστρυχοι· άλλ’ είναι τόσον ολί
γα τά σωζόμενα! Πρβ. καί F. Matz έν Gnomon 1937, 
407 (« μεσοδαιδαλικά»). Casson, The Technique,
67 κ.έ. Johansen άν. 140 σημ. 9. Oejh 1909, 28S. 
Deonna, Dedale I, 293, είκ. 42. Ή ζωφόρος τών ιπ
πέων χρονολογεί άσφαλώς είς τούς πρός τό 650 χρόνους 
τά γλυπτά ταΰτα- ή υποτιθέμενη υπό τοΰ Jenkins άντι- 
κατάστασις τών άρχικών γλυπτών δέν φαίνεται πιθανή.

9 Hampe, Fr. Sagenb. πίν. 41.
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16 Νικολάου Μ. Κοντολέοντος ΑΕ 1939-1941

Ή παράστασις τών ώτων, ή όποια, ώς παρετηρήθη \ μάλλον ταράσσει την καθα
ρόν σύλληψιν τοΰ δαιδαλικοϋ τεχνίτου, εις τον Κλέοβιν έχει άποτελέσει σημαντικόν στοι- 
χείον οργανικής συνθέσεως τής κεφαλής, ενώ εις τούς κούρους τής Θήρας ταΰτα παρί- 
στανται μάλλον επί τών βοστρύχων κατά πλάτος εκτεινόμενα, όχι κατά βάθος, χωρίς 
νά αποτελούν διαχωριστικόν στοιχεΐον τής έκατέρωθι τού προσώπου κόμης. Την ιδίαν 
άνόργανον θέσιν έχουν τά ώτα καί είς τον κορμόν τής Έλευθέρνης. Ή κόμη περί τό 
πρόσωπον είναι ακόμη ηνωμένη προς τό περίγραμμα τής παρειάς την όποιαν τρόπον 
τινά τέμνει κατακορύφως· πρβ. την πλαγίαν όψιν τής Νικάνδρης, τής Auxerre, τής 
Έλευθέρνης καί τών κούρων ημών 1 2. Πόσον διάφορος είναι ό σχηματισμός είς τούς 
δελφικούς κούρους: τό πρόσωπον υπάρχει καί κατά τάς τρεις διαστάσεις, ή παρειά καί 
τό κάτωθι τμήμα τοΰ λαιμού ισχύουν πλέον ώς ϊδιαι μορφαί. Την νέαν ταΰτην πλα
στικήν διαμόρφωσιν τοΰ προσώπου άπηλευθερωμένην πλέον τών δαιδαλικών τρόπων 
δεικνύουν καί οί αττικοί κούροι3.

Ή διάλυσις τής δαιδαλικής κομμώσεως διά τής διασπάσεως αυτής είς περισσο- 
τέρας μορφάς καί τής άπελευθερώσεως τού προσώπου άρχίζουσα είς τον Κλέοβιν επι
δίδει είς ακολουθούντο έργα, ώς : ή κολοσσική κεφαλή τής Ήρας εν Όλυμπία 4, ή επί
σης κολοσσική κεφαλή εκ Κυάνης τών Συρακουσών 5, αί μορφαί τού αετώματος τής 
Κερκΰρας 6 *.

Τό διάδημα είς τήν μνημειώδη πλαστικήν εμφανίζεται κατά πρώτον είς τον 
κορμόν τής Έλευθέρνης, ενώ είς τήν αγγειογραφίαν ήδη από τών αρχών τοΰ 
7ου αίώνος Είς τον κορμόν τής Έλευθέρνης όμως παρίσταται ώς ενιαία ταινία μή 
έχουσα όπισθεν τό άμμα, τό όποιον έ'χει ό κούρος Β. ’Ανάλογος είναι ό σχηματισμός 
τής ταινίας είς τούς αττικούς κούρους, ή οποία επίσης δένεται είς ηράκλειον 
άμμα 8· άλλ’ είς τούτους αύτη είναι μάλλον επίπεδος καί περισσότερον πλατεία, ενώ 
εδώ είναι μάλλον κυλινδρική· επίσης εδώ τό άμμα φαίνεται διαφόρως δεδεμένον 
δυστυχώς ή κατάστασις τού μαρμάρου δεν επιτρέπει λεπτομερή γνώσιν τού ακριβούς 
αυτού σχηματισμού, άλλ είναι προφανές ότι ηράκλειον άμμα έσκόπει καί ό τεχνίτης 
τού κούρου Β. Είς τούτον επίσης άντιθέτως προς τούς αττικούς τά δύο άκρα τής 
ταινίας μετά τον δεσμόν πίπτουν αμέσως προς τά κάτω χωρίς τήν ίχνογραφικήν καί 
διακοσμητικήν παράστασιν τών αττικών. Τό ηράκλειον άμμα άπαντά καί μεταγενε
στέρου: οΰτω είς τήν νεοιστί είσαχθείσαν κεφαλήν έν Ny-Carlsberg Glyptotliek τής

1 Επειδή τά δαιδαλικά έργα υπάρχουν μόνον κατά 
τάς δυο διαστάσεις ή παράστασις τών ώτων αποβαίνει 
δυσχερής: Jenkins άν. σ. 17 καί Deonna, Dedale I, 
388, δστις μόνον είς τον Κλέοβιν ευρίσκει μίαν realisa
tion lieureuse τής παραστάσεως τοΰ ωτός.

2 Σύγχρονος προς τόν κούρον Β ή έν Λούβρο) λαβή
De Ridder II σ. 9(1, 2645. πρβ. W. Lamb άν. σ. 63
καί Jdl 53, 1938, Olyinpiaber. II, 123. Είς όμοιας
κεφαλάς διατηρείται τό δαιδαλικόν σχήμα επί μακρότε-
ρον' πρβ. Λ. ΙΙολίτην, Άρχ. Έφημ. 1936, 122. Κ. Α.
Neugebauer, Arch. Anz. 1936, 329 κέ. Antiken in
Deutscliem Privatbesitz, σ. 53, πίν. 25. Olympia IV, 
πίν. 7, 88.

3 ΙΙρβ. τά πήλινα ειδώλια BCH, 1929, πίν. 25. 
Annuario I, σ. 94, είκ. 49 και σ. 50, είκ. 19 κ.ά.

4 Olympia III, 1 κέ.' βιβλιογραφία παρά V. Vaca- 
no, Das Problem des alten Zeustempels in Olym
pia, Diss. Koln (1937), σ. 81 σημ. 1.

5 Mon. Piot 22, 1916, 137. είκ. 2 καί πίν. 14 (P. 
Orsi)' Arch Anz. 36, 1921, 171. Einz. — Aufn. 752-3. 
Picard, Manuel I, 516.

6 Korkyra II, είκ. 118-120, πίν. 15-17, 29.
7 J. Fink άν. 20 κέ. ’Εκ τών άρχαιοτέρων παρα

δειγμάτων Delos XVII, πίν. 5 καί 7α.
8 Πρβ. σ. 13 σημ. 1.
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Κοπεγχάγης ', την έν Δελφοΐς Σφίγγα των Ναξίων 1 2, τον αττικόν κούρον έκ τού Μοσχά
του 3 4 5, την επίσης ναξιακήν κόρην τής Άκροπόλεως 677 ή τον έν Θήβαις κούρον έκ 
Πτώου δ, την αττικήν κεφαλήν έν Λούβροι 6· τό σχήμα τούτο έχει και τό αμμα 
τής κεφα?οής τού Κριοφόρου τής Θάσου 7. Κατά τό ύπάρχον υλικόν ό τρόπος ουτος τής 
διαδέσεως άπαντά εις νησιωτικά, αττικά και βοιωτικά μνημεία- τά τελευταία είναι γνω-

Είκ. 1δ. Τό dvco μέρος μηλιακής υδρίας 
έν Μυκόνω.

Είκ. 16. Θραύσμα έκ λαιμού μηλιακής υδρίας.

στον πόσον έξαρτώνται έκτων δύο προηγου
μένων. Άξιοσημείωτον είναι όχι ή διάδεσις 
αΰτη ύπόκειται ώς βάσις εις γυναικείας προ- 
τομάς μηλιακών αγγείων: έπί θραύσματος 
έκ Δήλου BCH 35,1911, σ. 411 άρ. 78, είκ.
70, καί έπί υδρίας άδημοσιεύτου έν Μυκόνω 

έκ τού βόθρου τής δηλιακής καθάρσεως 8 (είκ. 15), όπου αι δύο όπισθεν τής κεφα
λής γραμμαί σκοπούν προφανώς τήν παράστασιν των άκρων τού αμματος- μολονότι 
ή χρονολόγησις των μηλιακών αγγείων δεν έχει ακόμη επακριβώς καθορισθή, ή υδρία 
ανήκει οπωσδήποτε εις τό τελευταϊον τέταρτον τού 7ου αί., ίσως τήν δεκαετίαν 620-6 ΙΟ- 
ή παράστασις δεικνύει πόσον ή μνημειώδης αΰτη άπόδοσις τής ταινίας έπέδρασεν έπί 
τής εποχής. Εις τον κορμόν Α υπάρχει μία μόνον ταινία μή διακοπτομένη υπό τών βο
στρύχων τού στήθους καθώς καί είς τον κορμόν τής Έλευθέρνης-είναι καί οΰτω φανερά 
ή περαιτέρω έξέλιξις τού κούρου Β. Δεν γνωρίζομεν πώς διηυθετεΐτο έπί τού μετα'ιπου 
ή ταινία. Συχνάκις παρίσταται σειρά μικρών βοστρύχων περικλειομένων υπό δύο ται-

1 From the Collections of the Ny-Carlsberg 
Glyptothek II, 1938, σ. 65 κέ. είκ. 1-4.

2 FdD IV, πίν. 3. Delphes (1944), πίν. 48.
3 Ath. Mitt. 63-64, 1938-39, 156, πίν. 49-54.
4 Payne - Young, Arch. mar. Scuplture Acr. πίν. 

18-19. ’Ακριβώς ή όμοιότης ταύτης πρός τήν έν Κοπεγ
χάγη πείθει υπέρ τής ναξιακής κα'ι ουχί σαμιακής κατα
γωγής αυτής.

5 BCH 31, 1907, 193, είκ. 5-6. πίν. 20.
6 Deonna, άρ. 23. V. Η. Poulsen, άνωτ., είκ. 16.
7 ΙΙρβ. σ. 10 σημ. 3. Ή κατασκευή τών βοστρύχων 

καί τό σφαιρικόν σχήμα τών κόμβων ένθυμίζουν επίσης 
τούς αττικούς κούρους: είναι τό σχήμα τών τελευταίων 
χρόνων τού 7ου αί.- πιθανώτατα είς ήράκλειον άμμα

έδένετο καί ή ταινία τοϋ κούρου τού Κεραμεικοϋ 
Deonna, άρ. 3.

8 Διά τήν χρονολογίαν αυτής πρβ. προτομήν λακω
νικού άγγείοΰ BSA 34, 1933-34, πίν. 25 α (γ’ τέταρτον 
7ου αί.) καί τήν’Ιόλην τού κορινθιακού κρατήρος Payne 
NC, πίν.34,4, Buschor, Gr. Vasen, είκ. 74, μεταξύ τών 
οποίων κεΤται ή μηλιακή ύδρία, ήτις οπωσδήποτε άνή- 
κει είς τά νεώτερα μηλιακά άγγεΐα- πιθανώς τά δύο 
άκρα τής ταινίας παρίστανται καί είς τά ναυκρατικά 
άγγεΐα JHS 44, 1924, πίν. 6, 1 καί 20. Έπί προτομής 
ετέρου μηλιακοΰ άγγείου (ένταΰθα είκ. 16) καταπίπτει 
όπισθεν τής κόμης ή δένουσα τήν κεφαλήν ταινία. Τήν 
δημοσίευσιν τών εικόνων τών δύο μηλιακών άγγείων 
μοι έπέτρεψεν εύγενώς ό κ. Χρ. Καροϋζος.

3
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νιών Το παλαιότατον παράδειγμα είναι ή έκ τοϋ Παλέρμου κεφα?π] λΰχνου1 2, έκ 
νεωτέρων δέ χρόνων ό κοΰρος έκ Βολομάνδρας 3.

Μοναδικός είναι ό τρόπος της παραστάσεως εις δύο στρώματα των επί τών 
νώτων βοστρύχων όμοιον απολύτως παράδειγμα έκ τής έποχής οΰδέν είναι γνωστόν. 
Τα προσεχέστερα όμως ανάλογα είναι:

1) Ή έκ τοΰ πώρινου αετώματος τοΰ Ήρακλέους κεφαλή τοΰ Διός 4· μεταξύ τών 
βοστρύχοιν τοΰ γενείου σχηματίζονται κενά συμπληρούμενα δι’ άλλων μικρότερων βο
στρύχων εις έσοίτερον επίπεδον.

2) Ή εν Λούβρω κεφαλή Rampin 5· έδώ ή κόμμωσις καί το γένειον έχει άνά- 
λογον σχηματισμόν.

3) Αί δύο κόραι έκ Κυρήνης 6.
4) Ό έκ Κέω κούρος κατά τό κατώτερον άκρον τής επί τών νώτων κόμης (Άρχ. 

Έφημ. 1937, 687).
5) Τό χαλκοΰν άγαλμάτιον έκ Δελφών FdD V, 36 άρ. 40, πίν. 2, 1 καί 1, 11.
6) Τό χαλκοϋν άγαλμάτιον τής Άρτέμιδος Δαιδαλείας 7 έν Βοστώνη καί εΐ τι άλλο. 
"Οτι τά παραδείγματα ταϋτα δεν υπερβαίνουν τον 6ον αί., δεν αποτελεί άποχρώντα

λόγον προς χρονολόγησα’ τοΰ κούρου Β έντός τοΰ αίώνος τούτου s. Εις τά νεώτερα 
ταΰτα έργα ή διαμόρφωσις αυτή έχει περισσότερον διακοσμητικόν χαρακτήρα, ενώ εις τον 
κούρον Β διατηρεί την παλαιάν αυστηρότητα. Έτονίσθη ήδη πολλαχώς ή λεπτολόγος

1 J. Fink, άν. σ. 20.
2 Ε. Gabrici, Daedalica selinuntia (1924) πίν. 2, 

1, 1 α ( = Mon. Ant. 32, 1927, 1G2 κέ. πίν. 23, 1) οπού 
οί έπί τοϋ μετοίπου βόστρυχοι περιορίζονται υπό ται
νίας μεταξύ τών έκατέρωθι τοΰ προσώπου βοστρύχων. 
Ή ταινία αΰτη λείπει έξ αρχαιότερων έργων καί ήδη ή 
λεπτομέρεια αΰτη πείθει περί τής χρονολογίας τής κε
φαλής εις τό τελευταΤον τέταρτον τοϋ 7ου αί., χρονολο
γίας άλλως συμφώνου πρός τόν χρόνον τής κτίσεως τοΰ 
Σελινοϋντος (629/8). ΓΙρβ. Β. Slnveitzer έν Ath. Mitt. 
1918, 14-15. Ρ. IV. Real. Enc. έν λ. Selinus (Ziegler). 
Payne NC, 22 σημ. 5. Ή κεφαλή συνδέεται περισσότε
ρον πρός τόν κύκλον τών κρητικών έργων. Εσχάτως 
JHS 1940, σ. 22 κέ.είκ. 2 καί 3, πίν. IV 1-3 (Beazley). 
Ό Ρ. de la Coste - Messeliere, Rev. Arch. 1947 σ. 88 
θεωρεί ταύτην άνήκουσαν εις τά κατά Jenkins «μεσο- 
δαιδαλικά» έ'ργα, τών οποίων όμως οΰτω θέλει να κατα- 
βιβάση τήν χρονολογίαν, άφοϋ ή κεφαλή είναι αδύνατον 
νά είναι παλαιοτέρα τοϋ 629. Άλλ’ ακριβώς πιστεύω, 
δτι ή κόμμωσις χρονολογεί τήν κεφαλήν χαμηλότερον 
ή έν τή «μεσοδαιδαλική» έποχή.

3 Deonna, Apol. arch. άρ. 5 είκ. 10-12 (παλ. βιβλ.)
L. Budde, αύτ. σ. 12, Zervos3 129' Richter, Kouroi,
σ. 130, άρ. 51, πίν. 43 κέ· καί 132. Πιθανώς έδηλοΰτο
διά χρώματος καί ή δευτέρα ταινία κάτωθι τών βο
στρύχων τής κεφαλής διότι δύο ταινίαι υπάρχουν καί 
είς τήν σχεδόν σύγχρονον κεφαλήν έν Νέα Ύόρκη 
Br.-Br. πίν. 721, L. Budde σ. 15, G. Richter, Kouroi, 
132 άρ. 52 πίν. 43, μολονότι εκεί ή κατωτέρα ταινία 
έπικάθηται τών φλογοσχήμων βοστρύχων τοϋ μετώπου'

άνάλογος είναι ή διάταξις καί τής έξ Αίγίνης κεφαλής 
τοϋ Έθνικοΰ ’Αρχ. Μουσείου ’Αθηνών άρ. 48, Deonna 
Apol. arch. άρ. 73, Richter, άν., 136, άρ. 57, πίν. 54.

4 R. Heberdey, Altatt. Porosskulptur, 29 είκ. 18 
πίν. 1. KiB 205, 5.

5 Payne - \roung, άνωτ· σ. 6, είκ. 1 D καί Ε, πίν. 
11a-lib. Η. Schrader έν ΑΜΑ, 212, είκ. 211-217. 
Mon. Piot 7, 1900, 143 κέ. πίν. 14. Br. - Br. πίν. 552. 
Η. Bulle2 πίν. 225. Casson, The Technique είκ. 61. 
Ή διάταξις αΰτη κοινή είς τό προηγούμενοι1 έργον καί 
τήν κεφαλήν Rampin θά ήδύνατο νά ένισχύση τήν είς 
τόν αυτόν τεχνίτην άπόδοσιν άμφοτέρων, ώς νομίζει ό 
A. Rumpf έν Critica d’Arte. 14,1938, σ· 46 θεωρών 
τοΰτον ώς τόν Ένδοιον.

6 Notiziario archeologico 1, 1915, είκ. 59 a - b. 
Ath. Mitt. 48, 1923, 139, είκ. 5 (E. Pfuhl). Τό παρά
δειγμα χρεωστώ είς τόν καθ. κ. Ε. Langlotz.

7 W. Lamb, άνωτ. 90, πίν. 35d. Froener, Colle
ction Tyskiewitz, πίν. 15. A. Furtivangler, Kl. Schr. 
II 464, είκ. 5. Ath. Mitt. 1921, 52. K. A. Neuge- 
bauer, Ant. Bronzest., είκ. 18-19. E. Langlotz, Fr. 
Bildh. 87 καί 27, πίν. 44e καί 47d.

8 Είς ωρισμενας ϊωηκας κεφαλάς τοϋ πρώτου ήμί- 
σεος τοϋ 6ου αί. υπάρχει έπίσης δεύτερον στρώμα 
βοστρύχων έπί τής κεφαλής διακρινόμενον όμως μόνον 
κατά τό τέλος τοΰ κρανίου: τό έπικαθήμενον στρώμα 
περατοΰται είς μικράς έ'λικας καί ΰπό ταύτας άρχίζει 
το δεύτερον στρώμα, τό όποιον όμως είναι ένιαίον 
(πρβ. J. Fink, άν., σ. 66). Γνωσταί μοι είναι αί εξής 
κεφαλαί:
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άπασχόλησις των δαιδαλικών γλυπτών μέ την παράστασιν τής κομμώσεως και ή σημα
σία αυτής διά την έποχήν εκείνην. Εκπληκτικής χάριτος ποικιλίαν αποτελεί ή κόμ- 
μωσις τοΰ κούρου Β. Πόσον δε έγνώριζον να απαλύνουν τα καθιερωμένα σχήματα 
δεικνύει π.χ. ή κόμμωσις τοΰ κορμού τής Δήλου Deonna, Ap. Arch. άρ. 82 (είκ. 7) 
ή ή τής Νικάνδρης ένθα όπισθεν μεν σχηματίζεται όριζοντία, έπί τού στήθους δέ κατα- 
κύρυφος — διάκρισις απαντώσα καί εντός τοΰ 6ου αί.,— ενώ συνήθως ή όριζοντία κόμ- 
μωσις περιβάλλει ενιαία την κεφαλήν '.

Ανεπανόρθωτος είναι ή απώλεια τοΰ προσώπου, άλλ’ άνευ σημασίας δεν είναι τό 
σωζόμενον περίγραμμα αυτού 2· επίπεδον κρανίον καί τριγωνικόν πρόσωπον ισχύουν 
γενικώς ως τά κατ’ εξοχήν δείγματα τής δαιδαλικής παραδόσεως, ή οποία οΰτω είναι 
προφανής εις τον κούρον Α. Εις τύν κούρον Β τό κρανίον έχει γίνει ελαφρώς σφαιρι- 
κώτερον, ενώ ή τριγωνική άπόληξις τού πηγουνιού έχει κάπως άπαμβλυνθή. Εις τά έργα 
τών μέσων τού 7ου αί. (πρβ. Jenkins, 32 πίν. IV, Payne, NC, πίν. 47, 1-4· επίσης καί 
παλαιότερον Jenkins, 27), εις τά όποια ό τριγωνικός σχηματισμός είναι έκδηλος, τό περί
γραμμα τοΰ προσώπου 3 είναι άδιάσπαστον καί ένιαΐον ώς έκφρασις μιας συνολικής 
αίσθήσεως πάντων τών τμημάτων τής κεφαλής. Εις τό ακολουθούν σιάδιον μεγαλυτέ- 
ρας αίσθήσεως τής οικοδομικής κατασκευής καί τής διαφοροποιήσεως τών επί μέρους ή 
ένότης αυτή τού περιγράμματος θραύεται: εις τό άγαλμάτιον τής Anxerre καί τήν μετό
πην τών Μυκηνών τό άφ’ έκατέρου κροτάφου κατερχόμενον περίγραμμα τής παρειάς 
ελαφρώς λοξόν μέχρι τής αρχής τής γνάθου, κάμπτεται είτα έντόνως κατ’ άμβλεΐαν γω
νίαν προς τό πηγούνιον, τό όποιον οΰτω λαμβάνει επίσης έντονον τριγωνικήν μορφήν 4. 
Ότι τό σχήμα τούτο κεΐται ώς βάσις καί εις τύν κούρον Α είναι προφανές έκ τών είκ. 1 
καί 6. Τήν άπάμβλυνσιν τής μαθηματικής ταύτης κατασκευής βλέπομεν εις τήν κατά 
Jenkins τελευταίαν φάσιν τής δαιδαλικής εποχής (630-(ί20, έ.ά. σ. 51, πίν. 7), ήτοι τήν 
ομάδα τού κορμού τής Έλευθέρνης.

1) Ε. Buschor, Altsam. Standb. είκ. 41 καί 45.
2) Αυτόθι, είκ. 42-44.
3) BMC Sculpture I, 1, Β 283.
4) Μ. Schede, Meistervverke in Istanbul, πίν. 1.
5) Clara Rhodos V, σ. 78, είκ. 50.
6) Berl. Katal. II, 1, A 20, πίλ'. 45-47 (κεφαλή έκ 

Περίνδου τήν όποιαν ό Bliirael σχετίζει ούχί όρθώς 
πρός τήν κυκλαδικήν τέχνην).

7) Κεφαλή έκ Κεράμου AJA 39, 1935, 344, είκ. 7 καί 
8, πίν. 40 (Ρ. Devambez).

’Ανάλογος διάταξις κομμώσεως αποδίδεται εις ναυ- 
κρατικά αγγεία ώς JPIS 44, 1924 πίν. 12, 18, καθώς καί 
εις τάς μορφάς τής πηλίνης ζωφόρου τής παρά τόν "Ερ- 
μον Λαρίσσης Larissa am Hermos II (1940), ζωφόρος 
7,11 σ. 64 κέξ. πίν. 22, 24, 27 (περίπου μέσα τοΰ 6ου αί·).

'Οπωσδήποτε πρός τήν ανατολικήν ιωνικήν ταύτην 
διάταξιν δεν υπάρχει ούδεμία σχέοις τών κούρων τής 
Θήρας. Πλέον ανάλογος, μέ προφανή όμως τήν μακρο- 
τάτην χρονικήν διαφοράν είναι ή κόμμωσις τοΰ παρια- 
κοϋ κούρου τής Κοπεγχάγης Deonna, άρ. 123, Richter 
άρ. 101 καί άλλων ΰστεροαρχαϊκών κεφαλών : κεφαλή έκ

Πτώου BCH 11, 1887, σ. 1 πίν. 8, κόρη Άκροπόλεως 
682, Η. Schrader ΑΜΑ, (^=Die arch. Marmorb. d. 
Akropolis) πίν. 56 καί 60 κ. ά. Ή άνά δύο διάκρισις 
τών βοστρύχων εντός τοΰ 6ου αί. είναι λίαν συχνή.

1 Νεωτερίζον στοιχεΐον τής κομμώσεως τής κεφαλής 
τοΰ Διπύλου είναι ή κατώτερα έπί τοΰ μετώπου ταινία.

2 Ό Jenkins στηρίζεται κυρίως έπί τών κεφα
λών καί τοΰ περιγράμματος τοΰ προσώπου διά τήν χρο- 
νολόγησιν: Dedalica σ. 1, 27, 33 καί 51.

3 Payne NC, 233, πίν. 47. 1-2 πρβ. επίσης κε- 
φαλάς κρητικών ειδωλίων ι BCH 53,1929, 382, πίν. 
25,1 καί 394, είκ. 9. Annuario I, σ. 94, είκ. 49, σ. 103, 
είκ. 58-60. BCH 54, 1930, 95, πίν. 10-11 καί αύτ. 55, 
1935, πίν. 14-18. CRAI. 1914, 243. V. Muller, Fr! 
Ρ1. πίν. 30, 333. Arch. Anz 1937, 225, είκ. 2. Κατά
λογον τών κρητικών ειδωλίων παρά Knoblauch σ. 
144 κέ.

4 Jenkins, άνωτ., είκών προμετωπίδος καί πίν. 5 καί 
6' επίσης Charboneaux, Sculpture greeque au Lou
vre, πίν. 1. Τήν πρός τά παλαιότερα έργα άντίΟεσιν φα
νερώνει σύγκρισις πρός Jenkins πίν. 4.
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ΙΙρός τάς κεφαλάς χής όμάδος ταΰτης παρά την ελλεττ|ιιν τοϋ προσώπου δυνάμεθα 
νά συγκρίνωμεν τό περίγραμμα τοϋ προσώπου τοϋ κοΰρου Β. Εις τά έργα ταϋτα δπως 
καί εις τοϋτον υπάρχει ακόμη, έστω και όλιγώτερον έντονος, ή κατά τό άκρον τής γνά
θου κάμψις έκατέρας γραμμής τοϋ περιγράμματος- αί δύο παρεια'ι όμως ένοϋνται διά 
καμπύλης πλέον γραμμής εξαφανιζόμενης οΰτω τής οξείας άπολήξεως τών έργων τής 
μεσοδαιδαλικής εποχής (Jenkins αύτ. πίν. 4-6). Τό σχήμα τοΰτο εξακολουθεί και εις 
τά άκολουθοϋντα έργα τοϋ τελευταίου τετάρτου τοϋ 7ου αί., όπως εις τό άγαλμα τοϋ 
Σχιματαριοϋ π.χ., όπου ή όργανικωτέρα θέσις τοϋ ώτύς προδίδει ήδη τούς νεωτέρους 
χρόνους, τάς παλαιοτέρας ακροκεράμους τοϋ Θερμού (Payne, NC, 234 πίν. 47, 10) 
καί τής Καλυδώνος (αύτ. πίν. 47, 11), την πηλίνην προτομήν Payne, NC, πίν. 47, 4-9, 
την κεφαλήν τοϋ αγγείου Mon. Ant. 22, πίν. 74, 1 (=;Jenkins έ. ά. πίν. 7, 9) κ. ά.

Ώς αναμφισβήτητος βεβαίως ή σύγκρισις μόνον μετ’ έπιφυλάξεως δύναται νά 
θεωρηθή- άλλ’ ότι εις τον κύκλον τών μνημείων τούτων ανήκουν οί κοΰροι ήμών πεί
θει μία λεπτομέρεια την οποίαν άνέφερα ήδη : ή συγχώνευσις, ή ένωσις τών βοστρύχων 
μέ την παρειάν (είκ. 3, 6 καί 11), ή οποία εμποδίζει την απολύτως έλευθύραν παρά- 
στασιν τοϋ προσώπου. Τίνα σημασίαν έχει ή άπελευθέρωσις τοϋ προσώπου από τής 
συμβάσεως ταύτης διδάσκει ή παραβολή τών είκ. 1 καί 3 τοϋ πίν. 9 παρά Jenkins- εις 
τό νεώτερον έργον, τον Κλέοβιν τίθενται αμέσως έν ίσχύι δλαι αί πλαστικαί μορφα'ι 
τής κεφαλής: τό έργ ον, όπως είδομεν ήδη διά τον κορμόν, εκτείνεται αμέσως εις τήν 
τρίτην διάστασιν, λαμβάνουν αμέσως ιδίαν ζωήν καί αί τέσσαρες όψεις τοϋ κορμούς 
έξαφανιζομένης μιας ουσιώδους ίδιότητος τών δαιδαλικών έργων, ήτοι τής έλλείψεως 
τοϋ βάθους λ Αί δαιδαλικαί μορφαί υπάρχουν κυρίως κατά μέτωπον αί πλάγιαι 
όψεις τών κούρων ημών δεικνύουν επίσης τον ίδιον χαρακτήρα. Ή γραμμική διάταξις, 
έκδηλος εις τήν κατασκευήν τοϋ προσώπου τών κούρων ήμών, εις τό περίγραμμα ιδία, 
έχει άντικατασταθή εις τούς δελφικούς κούρους ύπό μιας πληρεστέρας άποδόσεως, τήν 
οποίαν άπαντώμεν επίσης εις τήν κεφαλήν τοϋ Διπύλου όλιγώτερον καί περισσότερον 
εις τον κούρον τής Νέας Ύόρκης, έργα εις τά όποια αρχίζει ήδη νά άναφαίνηται τό 
νέον, τό όποιον φέρει ό ακολουθών έκτος αιών ή νέα οργανική αϊσθησις, ή άντίληψις 
τοϋ συνειρμού τών επί μέρους μορφών εις ενότητα, προοδοποιεΐται ήδη εις τά έργα 
ταϋτα 2. Εις τό κρανίον τών κούρων ήμών άπαντά μεγαλυτέρα σφαιρική διάρθρωσις, 
πλέον έντονος είς τον Β ή εις τον Α, κατ’ άντίθεσιν ποόο τύν κορμόν της Έλευθέρνης 
π.χ. Ή δ ιαφορά οφείλεται έν μέρει καί είς τήν διάφορον προέλευσιν τών έργων: ήδη 
είς τήν Νικάνδρην ή πλάτυνσις τοϋ κρανίου δεν είναι όσον θά άνέμενέ τις μεγάλη 
έν σχέσει προς τούς χρόνους τής κατασκευής της- μία λεπτοτέρα αϊσθησις άπομακρύνει 
τά μή δωρικά έργα άπό τής απολύτου κυριαρχίας τής αρχικής μορφής. Άλλ’ οπωσδή
ποτε είς τον κούρον Α ό επίπεδος σχηματισμός είναι ακόμη καταφανής. Τον κούρον Β 
δυνάμεθα νά συγκρίνωμεν προς τήν κεφαλήν τοϋ Διπύλου όπου επίσης ό σφαιρικός 
σχηματισμός παρά τήν σαφή κυβικήν διάρθρωσιν τοϋ όλου είναι έντονώτερος ή είς τον 
μεταγενέστερον κούρον τοϋ Σουνίου καί τον κούρον τοϋ Μοσχάτου- δέον οπωσδήποτε 3

3 G. Richter, Metr. Mus. Studies, δ, 1934-36,· 
σ. 34.

1 Jenkins, έ'.ά. σ. 10.
2 Πρβ. G. Krahmer, Raum und Figur, σ. 48 κε.
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νά ληφθή ύπ’ δψιν, δη λείπει το πρόσωπον καί άγνοοΰμεν τον σχηματισμόν τοΰ κρα
νίου είς την προσθίαν δψιν 1 καί δή τής περί τό μέτωπον χώρας.

Έκ τών προηγηθεισών συγκρίσεων έγινε, πιστεύω, φανερόν, δτι ό κούρος τής 
Νέας Ύόρκης καί ό τού Σουνίου, ό Κλέοβις, οί κο?ιοσσοί τής Δήλου καί τής Θάσου είναι 
έργα νεώτερα τών κούρων ημών καί έπανει?ιημμένως έδείχθη, δτι ό κούρος Α είναι 
παλαιότερος τού κούρου Β. Ή άπόστασις τού τελευταίου από τής κεφαλής τού Διπύλου, 
τού αρχαιότερου αττικού κούρου, δεν είναι μεγάλη. Ή σχέσις τού κορμού Α προς τον 
κορμόν τής Έλευθέρνης έδείχθη επίσης πολλαχώς, άλλ’ δμως ύ κούρος Α είναι, πιστεύω, 
τό παλαιότερον έργον: τό περίγραμμα τοΰ προσώπου, ή κυριαρχία τού κατακορύφου 
σχηματισμού ένθυμίζοντος την Νικάνδρην προκαλεϊ άναμφισβητήτως την έντύπωσιν 
παλαιοτέρων χρόνων. Ή κόμμωσις τον τάσσει επίσης μεταξύ τής Auxerre καί τού 
κορμού τής Έλευθέρνης. Γενικώς δε ιό τρίτον τέταρτον τού 7ου αί. είναι ή χρονική 
περιοχή τής κατασκευής τού κούρου Α. Ή G. Μ. A. Richter έχει προτείνει 1 2 3: 61Γ>-610 
διά την κεφαλήν τού Διπύλου, 610-605 τον κούρον τής Νέας Ύόρκης καί 600 τον 
κούρον τού Σουνίου, τον άρχόμενον δ’ έκτον αιώνα διά τούς διδύμους κούρους τών 
Δελφών στηριζομένη κυρίως είς συγκρίσεις κορινθιακών κεφαλών κατά τό σύστημα 
τού Payne. Περί τό 590 χρονολογείται επίσης τό αέτωμα τής Κερκύρας, τοΰ οποίου 
εϊδομεν τήν στενήν έξάρτησιν από τών δελφικών κούρων. Έπί τού παρόλ'τος αί χρονο- 
λογίαι αύται είναι αί άσφαλέστεραι καί έχουν γίνει υπό πάντων σχεδόν άποδεκταί. 
Ούτω έκ τής σχέσεως τού κούρου Β προς τούς αττικούς κούρους δυνάμεθα νά 
θεωρήσωμεν τούτον άνήκοντα είς τούς περί τό 620 ή ολίγον μόνον μετά ταύτα χρόνους 
δεχόμενοι μετά τοΰ Jenkins τον κορμόν τής Έλευθέρνης ώς έργον τής δεκαετίας 
630-620 καί χρονολογούντες τον κορμόν Α είς τούς περί τό 630 χρόνους, δπου έν 
πάση περιπτώσει ή αξία τών αριθμών δεν δύναται νά είναι απόλυτος. ’Ασφαλής μένει 
άναμφισβητήτως ή θέσις τών κούρων ημών έντός τού β' ήμ. τού 7ου αί., έν τή δαιδαλική 
περιόδω.

Είς τήν Θήραν ή δαιδαλική τέχνη τού 7ου αί. δεν είναι άγνωστος3. Άλλ’ δμως 
ή σημασία τής νήσου δεν υπήρξε πρωτεύουσα κατά τον αιώνα τούτον, ώς άποδεικνύει 
κυρίως ή κεραμεική,ή όποια δεν ήκολούθησε τό νέον ρεύμα τού 7ου αί.4 άντιστρόφως 
προς τάς γειτονικός νήσους' ό μνημειώδης ρυθμός τού δευτέρου τετάρτου τού 7ου αί., 
Harape, Sagenb. σ. 74 κέ., δεν παρακολουθεΐται έπί τών θηραϊκών αγγείων. Αυτόνομος 
δεν ύπήρξεν ούδ’ ή μεγάλη πλαστική έν Θήρα5.

Οί νέοι κούροι οδηγούν ημάς προς τήν πλησίον Νάξον, δπου από τών μέσων

1 FdD IV, πίν. 2 (Κλέοβις).
2 Metr. Μ. St. 5, σ. 42. Korkyra II α. 167 κέ. Richter, 

Kouroi, σ. 58 κέ. Ή υπό Jenkins (am., a. 70) χρο· 
νολόγησις τής κεφαλής τοΰ Διπύλου, 630 π. X., είναι 
πολύ υψηλή.

3 Πρβ. π χ. Ath. Mitt. 1903, 225 πίν. 5, 1-3 καί 5,
15 (χρυσά ελάσματα περί ών τελευταΐον Oejh. 1940, 64)'
ασφαλώς επιτόπια τά ειδώλια Thera II 24, εΐκ. 56-58' 
ακόμη καί τά πρωτόγονα ειδώλια Thera II, 304 είκ.

492-494, V. Muller, Fr. Plastik, 65 πίν. 19, 271 δει
κνύουν είς τήν κόμμωσιν π.χ. τό νέον ρεύμα.

4 ΓΙερί τών θηραϊκών αγγείων Η. Dragendorf, 
Thera II (1903), σ. 127 κέ. Ε. Pfhul, Ath. Mitt. 28,. 
1903, 1 κέ. Ch. Dugas, La ceramique des Cyclades 
(1925), 155. E. Buschor, Ath. Mitt., 1929, 162.

5 Περί τών έκ Θήρας γΐ,υπτών Ε. Buschor, Ath· 
Mitt. 1929, σ. 219 κέ.
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τοϋ 7ου αί. έμφανίζεται ακμαία ή επί, λίθου μεγάλη πλαστική. Ή παράδοσις συνε
χίζεται πλουσίως καθ’ δλην την αρχαϊκήν περίοδον, ώστε και εξ αύτοΰ μόνον τοΰ 
γεγονότος είναι άπίθανον, ότι τό έ'ργον τό ιστάμενον εις την αρχήν τής σχολής 
ταΰτης, ήτοι ή ’Άρτεμις τής Νικάνδρης ή είναι ξένον προς τήν έπιτοπίαν παρά- 
δοσιν 1 2 *. Άσιραλώς παρά τό έ'ργον τοΰτο ναξιακός είναι καί ό κορμός τοΰ Μου
σείου Δήλου Deonna, Ap. arch. άρ. 82 3 (είκ. 7). Προς τα δύο ταΰτα έ'ργα είναι απαρα
γνώριστος ή σχέσις των κούρων τής Θήρας- οί έκατέρωθι τοΰ προσώπου βόστρυχοι 
καί ό ανώτερος κορμός εν γένει παρουσιάζουν όμοιον σχηματισμόν- τό ελαφρώς καμπύ- 
λον περίγραμμα τών νώτων, ή σχετικώς μεγάλη προεξοχή τοΰ στήθους, ή κάτωθι τούτου 
λοξώς προς τα έσω χωρούσα γραμμή επαναλαμβάνονται κατά τον ί'διον τρόπον- αλλά 
τά δύο δηλιακά γλυπτά εύρίσκονται ακόμη εις τήν οδόν προς νέας εύρυθμοτέρας ανα
λογίας, όχι ακόμη πλήρως άπηλλαγμένα τών τάσεων τής τέχνης τών παλαιοτέρων χρό
νων 4. Εις τούς θηραίους τό πρόσωπον έχει αποκτήσει περισσοτέραν ουσίαν καί κυβι
κήν διάρθωσιν. ΓΙρός τό άλλο τεμάχιον τοΰ Μουσείου Δήλου Deonna, Apollons arch, 
σ. 201 άρ. 83, είκ. 94-96 5, τό όποιον δεν δύναταί τις νά άποχωρίση επίσης τής τέχνης 
τής Νάξου, έτονίσθη ήδη ή υμοιότης τοΰ τεμαχίου 2- αΰτη έπανευρίσκεται εις τό άνά- 
λογον θραύσμα τοΰ κολοσσοΰ τών Ναξίων έν Δήλοι: ό σχηματισμός τής κοιλιακής 
χώρας, ή οξεία οριζόντιος τμήσις δηλουμένη διά τής εΰρείας ζώνης, ως και εις τον 
κούρον Γ, ή τετράγωνος κατασκευή τοΰ άνωτέρου κορμού έν άντιθέσει προς τήν στρογ- 
γυλότητα τών γλουτών δεικνύουν αναμφίβολον τήν κοινότητα τής προελεύσεως. 
"Οτι ό Κολοσσός είναι μεταγενέστερος τών κούροιν ημών έδείχθη ήδη, άλλ’ έν ταίς 
γενικαΐς γραμμαΐς παρουσιάζει τήν ιδίαν άντί?ιηι[ην τό στήθος τούτου δεν χωρίζεται 
κατά τό στέρνον δι’ έγχαράκτου γραμμής εις δύο τμήματα όπως συμβαίνει εις τον 
κούρον τής Νέας Ύόρκης καί τύν Κλέοβιν- είναι λοιπόν καί διά τοΰτο ώς καί διά τήν 
έν γένει αύστηροτέραν διαμόρφωσιν παλαιότερος τοΰ κούρου τής Νέας Ύόρκης, τουλά
χιστον έξελικτικώς. Ουτω ή μεταξύ 620 καί 610 χρονολογία του, είναι ή άσφαλεστέρα, 
άφοΰ αί έπί τής οπίσθιας κυρίως όψεως έγχαράκτως δεδηλωμένοι ανατομικοί λεπτομέ-

1 Πρβ. σ. 10. σημ. 21· ΤήνΝικάνδρην ώς κρητικόν έ'ρ- 
γον δέχονται πλεΐστοι: W. Klein, Gesch. d. gr. Kunst 
I, 98. Lermann, Altgr. Plastik, 47. E. L5wy, Oejh. 
1909, 248. M. Collignon. άνωτ., 30. F. Poulsen, Orient 
166. S. Casson, The Technique, 84. ’ Ας σημειωθή δτι 
ήδη ό Η. Brunn (Sitz.—ber. Akad. Miinchen, 1884, 
507) τήν είχε θεωρήσει πελοποννησιακόν έργον ώς καί 
τήν Νίκην τής Δήλου. Ό F. Matz, Gnomon 1397,413 
εύρίακει ΐαχυράν έπίδρασιν νησιωτικών χαρακτήρων, ό 
δέ G. Lippold κλίνει μάλλον υπέρ τής προσπάθειας 
ναξίου τεχνίτου πρός άπόδοσιν κρητικοϋ προτύπου- ό 
Jenkins, άν. σ. 70, αγνοεί τήν πατρίδα της άλλ’ άρνεϊται 
νά τήν θεώρηση ώς κρητικόν έ'ργον. 'Οπωσδήποτε κεΐ- 
ται εϊς τούς χρόνους 660-650' πρβ. και Ε. Kunze, 
Ath. Mitt. 55, 1930 σ. 142. Ή Richter, Kouroi, 43, 
τήν θεωρεί πιθανόν δημιούργημα τής Νάξου.

2 Περί τής ναξιακής πλαστικής: Β. Sauer έν Ath.
Mitt. 17, 1892, 37 κέ. W. Deonna, Apol. arch. 307 κέ.

E. Langlotz, Fr. Bildh. 126 κέ. E. Buschor AM 54, 
1929, 152. Deonna, Dedale II 70 κέ. G. Lippold, 
Phil. Wochenschrift 1937, 800 καί 870· καί αύτ. 1938, 
165. Picard, Manuel I, 567 κέ.

3 ΓΙρβ. σ. 10, σημ. 1.
4 Ό Kunze, Ath. Mitt. 55, 1930, 142 θεωρεί τού

την καθώς καί τήν Νικάνδρην ώς μήπω επηρεασμένος 
ύπό τοΰ δαιδαλικοΰ πνεύματος.

5 Ό F. Poulsen, Jdl, 21, 1906, 204 κέ. τονίζει τήν 
μαλακότητα τών μορφών παραπέμπων εις τόν ’Απόλ
λωνα Golenischeff, Deonna, Apol., 144, πρός τόν 
όποιον όμως δέν υπάρχει μεγάλη συγγένεια. Ή δήλωσις 
τής ήβης μαρτυρεί διά τήν εντός τοΰ 7ου αί. ακόμη κα
τασκευήν του. Ή Ιδία «έλλειψις αισθήματος διά τόν 
σκελετόν» ανευρίσκεται εϊς τούς κούρους τής Δήλου 
Deonna, Apol. arch., άρ.88 καί 89, είκ. 101-104, τόν 
ναξικόν τοΰ Βερολίνου κ ά·
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ρειαι, ή κατ’ εύθειαν γραμμήν κάθοδος τοϋ περιγράμματος τοΰ στήιθους, τό μεγαλύτερον 
βάθος και μία μεγαλύτερα αϊσθησις τοϋ οργανικού τον τάσσουν παρά τούς αττικούς 
κούρους.

ΤΙ ναξιακή πλαστική κατά τό δεύτερον ήμισυ τοϋ 7 αί. μαρτυρεΐται οΰτω διά 
δύο ασφαλών έργων έκ τής αρχής καί τοϋ τέλους τής περιόδου, εις τά όποια ώς τρίτον 
άσφα?ιές έργον δέον νά προστεθή ό μή σωθείς — ϊσως κα'ι μή άναγνωρισθείς — κοϋρος 
τοϋ ναξίου Εύθυκαρτίδου. Εντός τοϋ 6ου αί. εξακολουθεί ή Νάξος τήν πλαστικήν 
δημιουργίαν, όσον και αν έμεινε περισσότερον προσκεκολλημένη εις τήν παλαιάν παρά- 
δοσιν άλλ3 ακριβώς διά τούτο, μέχρι καί τοϋ 5ου αί., οπότε διακόπτεται ή αυτόνομος 
καλλιτεχνική δημιουργία τών κατά τόπους εργαστηρίων, διακρίνομεν εις τήν ναξιακήν 
σχολήν χαρακτηριστικήν έπιβίωσιν δαιδαλικών στοιχείων. Προς τούς ήμετέρους κού
ρους δύνανται επίσης νά συγκριΟοΰν άσφα?ή ναξιακά έργα καί έκ τών άκολουθούντων 
χρόνων, καθώς ό εις τό Φαράγγι, τής Νάξου 1 κείμενος κοϋρος καί ό έτερος εις Φλεριυ 2. 
Άμφότεροι ούτοι ανήκουν ακόμη πιθανώς εις τό α τέταρτον τοΰ έκτου αί.

Προς τά άσφα?ή ταϋτα ναξιακά έργα δύναται νά συναφθή σειρά ολόκληρος άλλων 
αρχαϊκών γλυπτών έκ Δήλου-αί μαρμάρινοι ακροκέραμοι τού οίκου τών Ναξίων άνή- 
κουσαι εις τούς πρώτους χρόνους τοϋ 6ου αί. δύνανται κατά τινα τρόπον νά σχετισθοΰν 
προς τήν άναφερομένην άνακάλυψιν τοϋ Ναξίου Βνζου, άρχηγοϋ οίκογενείας ναξίων 
γλυπτών 8. Τό μικρόν αγαλμάτων τής καθημένης θεάς έκ τού Ηραίου τής Δήλου 4 
έκ ναξιακού μαρμάρου είναι δείγμα πρωίμου άπασχολήσεως τών Ναξίων τεχνιτών μέ 
τον τύπον τής καθημένης γυναικείας μορφής. Εις τούς Λέοντας τής Δήλου 5 τά έπιμήκη 
τετράγωνα σώματα μέ τήν πενιχράν αϊσθησιν σαρκός έξακοντίζουν ακόμη παρά ταϋτα 
ζωηράν «δαιμονικήν» επιβολήν καί ή από τούτων οδός προς τήν δελφικήν Σφίγγα είναι 
πλέον μικρά καί φανερά. Τά γοργόνεια καί ή κεφαλή τοϋ κριού τής βάσεως τοϋ 
ναξίου Εύθυκαρτίδου έκ τοϋ τέ?ωυς τοϋ 7ου αί. είναι δείγματα τής άπασχολήσεως τών 
ναξίων μέ όλα τά θέματα, τά όποια έξήγειραν τήν φαντασίαν ολοκλήρου τοΰ ελλη
νισμού κατά τον 70ν αί. Ή Σφίγξ τών Ναξίων έν Δελφοΐς μετά τήν Νικάνδρην ήτο τό 
παλαιότερον έκ τών ναξιακών έργων τό όποιον σώζει άκεραίαν τήν κεφαλήν 6.

’Αλλά καί ή παλαιοτέρα ταύτης κεφαλή έν Κοπεγχάγη, περί ής έγινεν ήδη λόγος 7, 
πρέπει νά άναχθή εις τήν Νάξον ή έκ Νάξου προέλευσίςτης είναι ασφαλής- ή όμοιότης 
αυτής προς τήν κεφαλήν τής Σφιγγός καταδεικνύει, ότι άμφότερα τά έργα ανήκουν 
εις τον αυτόν πνευματικόν κόσμον. Τό ηράκλειον άμμα. καί τήν διάταξιν τών βοστρύ-

1 Κοϋρος Φαραγγιού: Ath. Mitt. 1892 ο. 44 σημ. 2 
(υψους υπέρ τά δυο μέτρα). Deonna Apol. arch, 
άρ. 121.

2 Κοϋρος Φλεριοϋ : Deonna, άρ. 120. C. Blfimel, 
Gr. Bildhauerarbeit, 50, είκ. 14 καί τοϋ ίδιου Gr. Bild- 
hauer an der Arbeit, 10, είκ. 5. (Πρώτον τέταρτον τοϋ 
6ου αί.).

3 ΙΙαυσαν. 5, 10,3 (= Overbeck, Schriftq. 320). 
πρβ. F. Courby, BCH 45, 1921, 233 είκ. 4 (—Ath. 
Mitt. 17, 1892 σχεδίασμα σ. 37).

4 Ch. Picard, έν Revue del’art ancien et moderne

45,1924 σ. 94, είκ. 11* πρβ. καί AM 41,1916, σ. 164, πίν. 8.
5 Die Antike 14, 1938, 99, πίν. 5-6' πρβ. G. Le- 

roux έν Rev. de Part ancien et moderne 23, 1908, 
177, είκ. 1-4. Ch. Picard, REG, 1930, 91. τοΰ αΰτοϋ 
Manuel I, 416 είκ. 117. Zervos s, 115.

6 Πρβ. και τά πήλινα ειδώλια έκ Νάξου ΠΑΕ 1937 
122, είκ. 81 καί 1938, 121, είκ. 22.

7 V. Η. Poulsen, ε. ά., σ. 65, είκ. 1-4. Ναξιακήν 
θεωρεί τήν κεφαλήν καί ό G. Lippold, Phil. Wochen- 
schrift 61, 1941, 25- πρβ. καί X. Καροϋζον, Ναξιακόν 
Άρχεΐον 1, 1947 σ. 1 κέ.
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χων τοϋ μετώπου εΰρομεν κοινά εις την ’Αττικήν και τάς νήσους· οΰτω ή συνέχεια τής 
παραδόσεως τών αττικών κουρών τής στροφής τοΰ αίώνος, ήν εΰρομεν και εις την 
κεφαλήν τής Κοπεγχάγης 1, ούδαμώς άποδεικνΰει αττικήν τήν καταγωγήν ταΰτης, 
έφ’ όσον ή έξέλιξις βαίνει ανάλογος εις τήν ’Αττικήν κα'ι τάς Κυκλάδας. Ή σύγκρισις 
τών βοστρύχων τοΰ μετώπου τής κεφαλής προς τά φλογόσχημα βοστρυχίδια τοϋ κού
ρου τής Βολομάνδρας 1 2 είναι ανεπιτυχής· ανάλογος είναι ή διάταξις και εις τήν κεφα
λήν τής Μήλου 3, όμοιους δε βοστρύχους έχει καί ό ’Απόλλων τής Θήρας. Διάταξιν τής 
κόμης όμοίαν έχει ό νέος κούρος έκ Μοσχάτου 4 χωρίς όμως τήν ένιαίαν κατεύθυνσιν 
τών βοστρύχων άλλ’ ούτος ποιοτικώς είναι λίαν κατώτερον έργον κα'ι δεν αντιπροσω
πεύει π?ό]ρως τήν κατεύθυνσιν τών κούρων τοΰ Σουνίου, ως άποδεικνύει σύγκρισις 
προ τον έκ Κεραμεικοΰ κούρον Deomia άρ. 3, είκ. 4-G, ό όποιος αντιπροσωπεύει γνη- 
σιώτερον τήν αττικήν παράδοσιν πιθανώτατα εις τον κορμόν τοΰ Μοσχάτου, αττικόν 
βεβαίως έργον, δικαιούμεθα νά διαπιστώσωμεν κυκλαδικήν τινα έπίδρασιν, ναξιακήν 
.προφανώς, ώς ακριβώς φανερώνει ή συγγένεια τής κεφαλής τούτου προς τήν έν 
Κοπεγχάγη. Ή όμοιότης τοΰ προσώπου τής κεφαλής τής Κοπεγχάγης (580 π. X.), 
προς τό περίγραμμα τοΰ κούρου Β ή καί τοΰ κούρου τής Ν. Ύόρκης με τό σφαιρικόν 
κρανίον καί τό έπίμηκες καί τριγωνικόν πρόσωπον δεικνύει χρονικήν τινα γειτονίαν 
καθώς άλλως καί ή όλη κατασκευή τών μορφών. Ώς προβαΟμίδα τών ναξιακών τούτων 
κεφαλών δικαιούμεθα νά άναπλάσωμεν τάς κεφαλάς τών νέων κούρων.

Τήν πλαστικήν τής Νάξου έξετάζων ό Ε. Langlotz, Fr. Bildli. σ. 126 κέ., έδέχΰη 
ώς ούσιοιδη αυτής γνωρίσματα τό τετράγωνον καί τό γωνιώδες έν τώ σχηματισμοί τοΰ 
σοιματος καί τήν έλλειψιν προσπάθειας προς άπόδοσιν τής σωματικότητος καί τής 
σαρκός, παρέβαλε δέ ταύτην προς τήν πλαστικήν τής Σπάρτης. Ό Ε. Buschor, Ath. 
Mitt. 1929 σ. 158, θεωρεί τήν ναξιακήν πλαστικήν ώς δαιδαλικήν τέχνην έν νησιωτική 
ιωνική διαμορφώσει, άργειοκυκλαόικήν μεγάλης δυνάμεως καί ώραιότητος, έστερημένην 
όμως τής σταθερός οίκοδομήσεως καί τής ισχυρός εσωτερικής συνεξαρτήσεως τών 
προτύπων (= πελοποννησιακών έργων)5.

’Αλλά καί γενικώτερον υπάρχει τάσις άρνήσεως τήςύπάρξεως «δαιδαλικής» πλαστι
κής έν τή Ιωνία, έργον δ’ ώς ή ’Άρτεμις τής Νικάνδρης θεωρείται κρητικόν ή καί άπα- 
τρι °. Ή πλαστική τοΰ 7ου αί. έπιγραφομένη άπό τοΰ Δαιδάλου ή τώνΔαιδαλιδών χαρα-

1 V. Η. Poulsen, άν. σ. 81.
2 Βλ. αύτ. σ. 70, σημ. 3 καί σ. 81' πρβ. τήν κεφα

λήν τής Ν. Ύόρκης Br.-Br. πιν. 621, τήν κεφαλήν έξ 
Αίγίνης Deonna άρ. 73 (άνωτ. σ. 18 σημ. 3).

3 Έθν. Μουσ. ’Αθηνών άρ. 1386. Deonna, Ap. 
arch. άρ. 115.

4 Ath. Mitt. 63-64, 1938-39,156, πίν. 49-54. 41 
κατασκευή τής κεφαλής του ενθυμίζει τόν ’Απόλλωνα
τοΰ Σουνίου' επίσης ή διάταξις τών βοστρύχων είναι 
άνάλογος πρός εκείνην τής ίσταμένης θεάς τοΰ Βερολί
νου καί τοΰ κορμοΰ τοϋ Μουσείου ’Αθηνών άρ. 19, αύτ., 
πίν. 57. Γενικώτερον όμως αί άναλογίαι τοΰ κορμοΰ 
είναι ραδινώτεραι εις τον κοΰρον τοΰ Μοσχάτου' επίσης

ή μαλακωτέρα άπόδοσις τών μορφών τόν άπομακρύνει 
πως άπό τών αττικών έργων καθώς καί ή ευθεία γραμ
μή τών ώμων (πρβ. τόν κοΰρον έκ Μήλου καί τόν έν 
Λούβρω έκ Πάρου).

5 Ό δρος «άργειοκυκλαδικός» είχε χρησιμοποιηθή 
ύπό τοΰ Ch. Dugas, Cer.. d. Cyclades, σ. 140 κέ., 229 
κέ. διά τήν ονομασίαν τών αγγείων τά όποια σήμερον 
θεωρούνται ναξιακά. Buschor έ. ά. 152 κέ., Karusos 
έν Jdl 1937, 166 κέ.

6 Πρβ. σ. 22 σημ. 1. Ό C. Praschnikeru./,. έν Wiener 
( = Oesterreichische) Jh. 1940, σ. 67, σημ. 30: Die 
Statue der Nikandre wird, trotzt der naxischen 
Stifterin, doch nicht zu Jonierin.
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κτηρίζεται ώς άποκλειστικώς δωρική, ώς τοιαύτη δέ άντιτίθεται προς την ιωνικήν τοϋ 
Gou αί., ήτις ούτω την διαδέχεται 1. Ό R. J. Η. Jenkins παραδέχεται τέσσαρα κέντρα 
άρνούμενος ρητώς την παραδοχήν ιωνικού δαιδαλικοΰ ρυθμού 2: τήν Κρήτην, τήν 
Ρόδον, τήν Σπάρτην και τήν Κόρινθον γενικώς δ’είς τήν Πελοπόννησον 3 καί δή τό 
ΒΑ άκρον αυτής τοποθετείται νΰν ή δημιουργία τής μνημειώδους πλαστικής μετά τον 
παλαιότερον πανιωνισμόν και τον άκολουθήσαντα παγκρητισμόν 4.

Ή σημασία τής Κρήτης5 διά τήν άνάπτυξιν τής τέχνης τού 7ου αί. ασφαλώς 
απομένει πάντοτε πρωτεύουσα: τήν σημασίαν τής Κρήτης πλουτίζουν και ενισχύουν 
πάντοτε τά νέα ευρήματα ®· οΰτω έ'χομεν σήμερον οπωσδήποτε πλήρη ιδέαν τοϋ δαι- 
δαλικοΰ ρυθμού τής Κρήτης με ήκριβωμένους ίδιους χαρακτήρας7. ΓΙαρά δέ τά 
κρητικά δαιδαλικά έργα μάς είναι σήμερον γνωστή και ή έπιβίωσις έν Κρήτη παραλ
λήλου «έτεοκρητικής» παραδόσεως8. Σημαντικώτερον όμως είναι, ότι λείπουν μέχρι 
σήμερον έκ Κρήτης τά μεγάλα, υπερφυσικού ή καί φυσικού μεγέθους έργα τής πλαστι
κής 9, γεγονός όχι τυχαΐον, αφού όμοια έργα δεν απαντούν έν Κρήτη ούτε κατά τον

1 Β. Scweitzer έν Handb. d. Arch. I, 386 κέ.' ό 
Ε. Langlotz έν Schrader ΑΜΑ, 11 δέχεται ότι οί’Ίω- 
Λ'ες διαδέχονται τήν δωρικήν πλαστικήν άπό τοΰ 570.

2 Ένθ’ άν., σ. 1 σημ. 3. Ό Fr. R. Grace, Observa
tions on seventh-century sculpture έν AJA 1942 a. 
341 κέ. παρατηρεί έπίσης δτι δέν είναι ορθός ό περιο
ρισμός τοΰ δαιδαλικοΰ ρυθμού εις μόνα τά δ'ωρικά κέν
τρα (αύτ. σ. 347)’ βλ. αντιθέτους C. A. Robinson Jr, έν 
AJA 1944, 132 κέ. Τον χαρακτηρισμόν τής πλαστικής 
τοϋ 7ου αί. ώς κατ’ εξοχήν δωρικής άρνεΐται καί ή G. 
Richter, Kouroi, σ. 41 κέ.

3 Ε. Buschor, Plastik d. Griechen, σ. 17. Ό F. 
Matz, Gnomon 1927, 401 κέ. κρίνων τό δοκίμων τοΰ 
Jenkins αποκλείει τήν Ρόδον ώς κέντρον δαιδαλικής 
πλαστικής, τήν δέ Κρήτην θεωρεί τελούσαν υπό δωρι
κήν πελοποννησιακήν έπίδρασιν : εις τήν Πελοπόννησον 
ευρίσκει κυριαρχούσαν τήν έννοιαν τής «μορφής» ήτις 
φθάνει μέχρι τοΰ Πολυκλείτου καί χαρακτηρίζεται διά 
τής διακρίσεοίς τής άρθρώσεως τής μάζης, καί πιστεύει 
ότι εις τήν Κρήτην μόνον άπό τής Κόρης τής Auxerre 
τό στρογγυλόν καί ή «βλαστοειδής» κατασκευή, ή χα- 
ρακτηρίζουσα τά κρητικά έργα, αρχίζει νά έλαττώνεται. 
πρβ· καί C· Praschniker έν OeJli. 1940 σ. 66 κέ. Νΰν 
βλ. καί Ρ. Demargne, Crete dedalique (1947), σ. 244κέ.

4 Έξιστόρησιν τοΰ προβλήματος βλ. νΰν παρά Ρ. 
Demargne, Grete dedalique, σ. 307 κέ.

5 Ε. Loewy, Typenwanderung έν Oejh. 12,1909, 
243 κέ. καί 14, 1911, σ. 1 κέ. Τήν Κρήτην ώς όρμητή- 
ριον τής δαιδαλικής τέχνης δέχεται καί δ A. Rumpf, 
Gr. u. R6m. Kunst, σ. 6, κατά τήν θεωρίαν του περί 
Κρητός γλύπτου Δαιδάλου τοΰ 7ου αί. έν Bonner Jahrb. 
1930, σ. 74 κέ., αλλά διακρίνει δωρικά δαιδαλικά καί ιω
νικά δαιδαλικά έν Jdl 1933, 65 πρβ. καί Ε. Pfulil έν 
AM 1923, 119.

6 Χαλκή μικρά (πρώτο;)δαιδαλική κεφαλή έκ Κρή
της Bull. Metr. Mus. 34, 1936, 286 'εϊκ. 2-3 (G- 
Richter). Πιθανώς κρητική είναι καί ή έτέρα χαλκή

κεφαλή έκ Klagenfurt, περί ής C. Praschniker, ε. ά. 
σ. 60 κέ., είκ. 39 κέ., οστις τήν θεωρεί μεσοδαιδαλικήν 
(640-630 κατά Jenkins). Άλλ’ είναι μάλλον μετα
γενέστερα : έχει μεγαλύτερον βάθος, τό μέτωπον είναι 
ύψηλότερον, ή ρίς καί τό πηγούνιον δέν προεξέχουν έν- 
τατικώς ώς παρά Jenkins πίν. 10, τό δέ περίγραμμα τοΰ 
προσιόπου είναι όργανικώτερον πλησιέστερον ταύτης 
είναι ή κεφαλή Knoblauch, Studien zur arch.—gr. 
Tonbilderei in Kreta, Rhodos, Athen u. Boiotien 
(1937), είκ. 1. Κατάλογον τών Κρητικών ειδωλίων 
Knoblauch, ε. ά. σ. 114 κέ. Πρόσθες BCH 61. 1937, 22 
πίν. 3, 1 καί 26, 3.

7 ΙΙερί τής Κρήτης τοΰ 1ον αί. γενικώτερον : Ε. 
Kunze, Kret. Bronzereliefs. PI. Payne έν BSA 29, 
1927, 224. D. Levi, Annuario X - XII. 1 κέ. (πρβ. A. 
Rumpf, Jdl 1933, 59 σημ. 9 καί E. Kunze έ. ά. 40). 
Jenkins, έ. ά., σποράδην. Ύπό δωρικήν έπίδρασιν 
τελούν προφανώς καί τά δαιδαλικά τής Μεγάλης Ελλά
δος: Ε. Gabrici, Dasdalica selinuntia, Napoli, 1924 
καί II santuario della Malophoros έν Mon. Ant. 32, 
1927, 119 κέ. P. Orsi έν Mon. Piot, 1916, σ. 131 κέ. 
Τρία ξύλινα ειδώλια τοΰ τέλους τοΰ 7ου αί. τό εν, τοϋ 
6ου τά δύο άλλα βλ. έν Mon. Ant. 37, 1938, 586.

8 Έτεοκρητικά : Ε. Langlotz έν Corolla L. Cur- 
tius, σ. 61 κέ. BCII 1937 σ 12 είκ. 6, πίν. 2.—Τό βιβλίον 
τοΰ Ρ. Demargne, Crete dedalique (1947) δέν ήδυνή- 
θην νά χρησιμοποιήσω πλήρως.

9 Έκ τής Κρήτης (Μάλλες) έπίσης αγαλμάτων κα- 
Οημένης θεάς, ΰψ. 0.50 μ. Annuario II 1916, 312 είκ. 
1-2 καί αύτ. Χ-ΧΙΙ, 1931, 701, είκ. 022 (μέσα τοΰ 7ου 
αί). ■—’Ανάγλυφα δαιδαλικά έκ Γόρτυνος Annuario, 
nuova seria I-II (1941) σ. 236 είκ. 10 (μεσοδαιδαλι- 
κά) τοΰ ίδιου τύπου πρός τά κρητικά ειδώλια. Δυστυχώς 
λίαν έφθαρμένη, άλλ’ άσφαλώς δαιδαλική είναι ή έξ 
Άμνισοΰ πώρινη κεφαλή ή δημοσιευομένη ύπό τοΰ κ. 
Σ. Μαρινάτου ΠΑΕ 1936, σ. 83, είκ. 2 (έπίσης μεγέθους 
κατωτέρου τοΰ φυσικού). Έπίσης -άγαλμα μέτριου με-

4
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60ν αί. Τύ τελευταΐον ισχύει και διά την Ρόδον, έτερον κέντρον δαιδαλικής τέχνης κατά 
τον Jenkins- εκ ταύτης σαφώς δαιδαλικαι μάς είναι γνωσταί μόνον κεφαλαϊ ειδωλίων 
Οί εκ Ρόδου κοϋροι τοϋ 6ου αί. καλλιτεχνικώς μοιράζονται εις τά πέριξ ιωνικά κέντρα. 
Έργα δυνάμενα οπωσδήποτε νά θεωρηθούν ώς δείγματα τής μνημειώδους πλαστικής 
τοϋ τόπου κατά τον 7ον αιώνα είναι τά γυναικόμορφα στηρίγματα τριπόδων Bolletino 
d’Arte 30, 1936-1937, σ. 443, εϊκ. 9-11 (Ρ. Jacopi), εκπληκτικής όμοιότητος προς την 
«Ευμενίδα» τής ’Ολυμπίας, προς ήν έχουν μόνον την κόμμωσιν διάφορον καί είναι

πιθανόν, ότι ανήκουν εις έπιτόπιον έργα- 
στήριον. Ή εκ Λίνδου γνωστή κόρη τοϋ 
Μουσείου τής Κωνσταντινουπόλεως2 ανή
κει πλέον εις τον άρχόμενον 60ν αί. Οΰτω 
ή σημασία τής Ρόδου ώς δωρικού κέν
τρου τής δαιδαλικής εποχής οΰδαμώς δύνα- 
ται νά είναι πρωτεύουσα, ώς παρετήρησε 
καί ό F. Matz, άφοΰ άλλως ή όλη τέχνη 
τής Ρόδου ανήκει εις την ανατολικήν 
’Ιωνίαν. Ή αρχαία παράδοσις δυσκόλως 
επίσης δύναται νά στηρίξη τήν ύπόθεσιν 
περί πρωταρχικής άναπτύξεως τής πλα
στικής εν Ρόδω 3.

Άφθονώτερον αντίστροφος είναι τό 
υλικόν έκ τής Πελοποννήσου, έργα δ’ώς 
τά γλυπτά τών Μυκηνών έν συνδυασμό 
προς τήν παράδοσιν περί τής δράσεως 

τών Δαιδαλιδών έν τή βορειανατολική Πελοποννήσορ ερμηνεύουν τήν ύπόθεσιν τής 
έκ τής γωνίας ταύτης τής Ελλάδος άναπτύξεως καί διαδόσεως τής μνημειώδους 
πλαστικής.

Άλλ’ ενώ ή τελευταία αυτή μέχρι σήμερον αντιπροσωπεύεται πλουσιώτερον εις 
τάς Κυκλάδας, όμως είς ταύτας λείπουν πλήρως σωζόιιεναι κεφαλαί, δι’ ών θά 
έγνωρίζομεν τον ιδιαίτερον χαρακτήρα αυτή:- άντιστρόφως δε ή σύγχρονος μικρο- 
πλαστική 1 αντιπροσωπεύεται πενιχρότατα, ("ιστέ νά μή έχωμεν πλήρη ιδέαν τής 
κυκλαδικής πλαστικής άναπτύξεως κατά, τον 7ον αί.. ’Ολίγα ειδώλια έκ τής Θήρας, 
περί ών έγένετο ήδη λόγος, κυρίως όμως τά. πήλινα ανάγλυφα τής Τήνου δι’ ελάχιστων

26 Νικολάου Μ. Κοντολέοντος αε 1939-1941

Εϊκ. 17. Τεμάχιον αναγλύφου πίθου έκ Τήνου.

γέθους » ύπεστήριζεν ή υπό τοϋ τόσον προώριος έκλι- 
πόντος μακαρίτου συναδέλφου X. Πέτρου δημοσιευΟεΐ- 
σα αρχαϊκή βάσις: Ελληνικά X, 1937-38, σ. 204· πρβ. 
Β. Schweitzer, Ber. Sachs. Akad. 91, 1939, τεΰχ. 4°», 
σ. 15.

1 Fr. Matz, Gnomon, 1937, 403. Κατάλογον τών 
ροδιακών ειδωλίων βλ. Ρ. Knoblauch, Studien zur ar- 
chaisch-gr. Tonbildnetei in Kreta, Rhodos, Athen 
und Boiotion (1937) σ· 131 κέ. Περί τής πλαστικής τής 
Ρόδου: Deor.na, Ap. arch. 295. Dedale II, 64. BMC

Sculpture I 1, σ. 156 κέ. Καί τά νεώτατα ευρήματα τής 
Ρόδου άποδεικνύουσι τήν ανυπαρξίαν αυτονόμου πλα
στικής έξελίξεως εντός τοϋ 6<™ αί. Cl. Rhodos V, 1, 78 
είκ. 50, αΰτ. VI-VII, 265, είκ. 50-54, 274, είκ. 62-65, 
πίν. 10 καί 276, είκ. 66-67 πίν. 11-12.

2 Mendel, Catalogue III άρ. 1936.
3 Πίνδ. Όλυμπ. 7, 95 καί τό σχετικόν άρχαΐον σχό- 

λιον Drachmann I σ. 220.
4 Πρβ. Jenkins, σ. 95 καί C. A. Robinson Jr, 

έν AJA 48, 1944, σ. 132.
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Κούροι έκ Θήρας 27ΑΕ 1939-1941

μόνον πρότερον δειγμάτων γνωστά *, άφθόνως δ’ έσχάτως αύξηθέντα, είναι σαφείς 
μάρτυρες κυκλαδικής π/αχστικής δημιουργίας. Ή σειρά τούτων αρχίζει κατά τά 
τέλη τοΰ 8ου αί. Ή έξέλιξις τής παραστάσεως τοΰ ανθρωπίνου σώματος είναι υμόρ- 
ροπος προς την παρακολουθουμένην είς τά έξ άλλων τόπων ειδώλια τής ιδίας 
εποχής. Το μακρόν «άνόργανον» σώμα, ώς φυτικόν μάλλον β/ώστημα, μέ τό ασταθές 
περίγραμμα κα'ι τάς ραδινάς μορφάς, δείγμα τοΰ άρχομένου 7ου αί., παρατηροΰμεν είς 
τά ήδη γνωστά θραύσματα Arch. Anz. 53, 1938, στ. 442, άρ. 19, είκ. 16, ενώ ίσχυρο- 
τέραν πλαστικήν αΐσθησιν δεικνύουν ό ήδη είκονιζόμενος ίππεύς (είκ. 17), παράλληλος 
παράστασις των ιππέων τοΰ Πρινιά- ή πότνισ. θηρών, αύτ., 54, 1939, σ. 259, είκ. 16 1 2, 
μολονότι κατά την κατασκευήν τοΰ σώματος δεν φανερώνει τον χαρακτηριστικόν δαι- 
δαλικόν τύπον, όμως κατά τό πρόσωπον καί την κόμμωσιν δεικνύει σαφή τήν κατεύ- 
θυνσιν προς τον δαιδαλικόν κόσμον.

Διότι κοινά γεννήματα τοΰ δαιδαλικοΰ πνεύματος είναι ή αγγειογραφία και ή 
πλαστική· ή παράλληλος ακμή τής κυκλαδικής καί τής πρωτοκορινθιακής αγγειογρα
φίας μέ κοινήν άντίληήπν διά τήν διακόσμησιν, τήν ιδίαν διάθεσιν προς ζωηράς παρα
στάσεις καί διήγησιν, είναι έπίσης μαρτυρία τής κυριαρχίας όμοιων καλλιτεχνικών 
ζητήσεων προφανέστερον είναι τοΰτο είς τάς παραστάσεις ανθρώπων καί ζώων 3. 
’Αλλως δέ, όπως ήδη ή γεωμετρική τέχνη είναι κοινή είς άπασαν τήν Ελλάδα μέ 
ώρισμένα πρωτοπόρα κέντρα, ή δέ τέχνη ή οποία ακολουθεί τήν επαφήν τοΰ έλλη- 
νισμοΰ μέ τήν ’Ανατολήν αρχίζει έπίσης ταυτοχρόνως καθ’ άπασαν τήν Ελλάδα, οΰτω 
είναι εΰλογωτέρα καί έκ τούτου ακόμη ή ύπόθεσις, ότι καί ή τέχνη τοΰ δευτέρου ή μί- 
σεος τοΰ 7ου αί. πρέπει νά θεωρηθή ώς ή έκφρασις καλλιτεχνικής βουλήσεως συνεχι- 
ζούσης τάς παλαιοτέρας τοπικάς παραδόσεις καί κυριαρχούσης επομένως όχι μόνον είς 
τήν δωρικήν Ελλάδα 4. Ή ’Άρτεμις τής Νικάνδρης έθεωρήθη, ώς εϊδομεν ανωτέρω, 
ώς μή ’ιωνικόν έργον, μάλλον δέ κρητικόν. Ό τύπος αυτής άναμφιβόλως είναι ευρύ
τατα διαδεδομένος είς τήν Κρήτην, όπου ένωρίτατα δύναται νά παρακολουθηθή. ’Ήδη 
αί θεαί τής Δρήρου τον προοδοποιοΰν, τε?ιειοΰται δ’ είς τό αγαλμάτων τής Auxerre.

1 Ath. Mitt. 1886, 87. F. Courby, Vases grecs a 
reliefs, 81, είκ. 17. E. Kunze Kr. Bronzer., 251 πίν. 
54· πρβ. καί Rev. Arch. II, 1905, 286 κέ.

2 = BCH, 1938 σ. 480, είκ. 34. ’Αφιέρωμα είς Κ. 
Άμαντον (1940), σ. 435 κέ.

3 Έκ τής κυκλαδικής αγγειογραφίας παραστάσεις
ώς Delos XV πίν. 43 καί 56 κ.ά. δεικνύουν τήν μή ορ
γανικήν, δίκην βλαστήματος παράστασιν των σωμάτων 
των χρόνων τής καμπής τής γεωμετρικής προς τήν άνα- 
τολίζουσαν περίοδον. Άλλ’ ή νέα α’ίσθησις εκδηλώνεται 
είς παραστάσεις, δπως ό "Αρης τοΰ άμφορέως τής ’Αφρο
δίτης Jdl 1937, 166 κέ., αί μορφαί Conze, Melische 
Thongefasse πίν. 3, Delos XVII πίν. 12, Be 19, ό Όρέ- 
στης τοΰ βοιωτικοΰ, άλλα πρός τάς Κυκλάδας σχετιζομέ- 
νου πίθου, Hampe, Friihgr. Sagenb.niv. 38,2, οστις κα- 
τέχεται πληροίς υπό τοΰ «δαιδαλικοΰ» πνεύματος: αί πα
ραστάσεις αΰται αποτελούν τά πάρισα των κούρων τής 
Θήρας. Παραστάσεις ζφων δεν λείπουν έπίσης έκ τής κυ

κλαδικής αγγειογραφίας : Delos XVII, πίν.8,23, πίν. 15, 
πίν. 17, JEIS 1926, πίν. 9,1 καί 10, σύγχρονοι των πρω- 
τοκορινθιακών καί πρωτοαττικών αγγείων. Ή εξαιρε
τική κεφαλή τής οίνοχόης τής Στοκχόλμης JHS 1926 
πίν. 8 = Buschor, Gr. Vasen είκ. 70, καθαρόν κυκλαδι
κόν δημιούργημα, είναι άναλόγου δυνάμεως πρός όμοι
ας πρωτοκορινθιακάς κεφαλάς.

4 Αΰτη είναι καί ή άποι|ης τοΰ Fr. R. Grace, Ob
servations on Seventh-Century Sculpture έν AJA 
46,1942 σ. 341 κέ. καί 122: The dedalic style.... was 
a national style.’Αντιθέτους ό C. A. Robinson, Jr., έν 
AJA 1944 σ. 134 κέ., διακρίνει δωρικόν-δαιδαλικόν 
καί μή - δαιδαλικόν ρυθμόν εντός τοΰ 7ου αί. Τήν διά- 
κρισιν αποδίδει είς τήν πολιτικήν - κοινωνικήν άναστά- 
τωσιν άπό τοΰ 700 π.Χ. καί εξής καί τήν διάφορον έξέ- 
λιξιν ταύτης κατά περιοχάς. Τό πρόβλημα όμως έγκει
ται είς τήν ϋπαρξιν ή μή ιωνικής πλαστικής κατά τό 
δεύτερον ήμισυ τοΰ 7ου αίώνος.
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28 Νικολάου Μ. Κοντολέοντος ΑΕ 1939-1941

Είς ανάγλυφα, πήλινα ειδώλια καί. αγγειογραφίας είναι επίσης συχνότατος. Το έπ'ι των 
ώμων έπίβλημα, τό όποιον λείπει από τής Νικάνδρης, είναι ιδία των Κρησσών χαρα
κτηριστικόν ', καθώς επίσης και αί υπέρ τον αγκώνα ευρέως καταπίπτουσαι χειρίδες 
είς έργα πα?ιαιότερα τής Auxerre, όπως Annuario 1,69 είκ. 38 καί αύτ. Χ-ΧΙΙ, 330 
είκ. 431. ’Αλλά προς τα έργα ταϋτα παρά τούς γενικότερους χαρακτήρας χρονολογικής 
γειτονίας, δεν υπάρχει άμεσος σύνδεσις τής Νικάνδρης: ή μεγαλύτερα στρογγυλότης των 
κρητικών έργων, ή π?ιηρεστέρα αϊσθησις τοϋ σώματος εύρίσκονται είς άντίθεσιν προς

Είκ. 18. Τεμάχιον αναγλύφου πίθου έκ Τήνου.

τό έπιπεδικόν καί άσαρκου, τα όποια χαρακτηρίζουν ούσιωδώς τα ναξιακά έργα- ή κόμ- 
μωσις τής Νικάνδρης είναι επίσης διάφορος των κρητικών έργων ή τριγωνική διά- 
θεσις τών επί τοΰ στήθους βοστρύχων, οϊα υπάρχει είς την Νικάνδρην, ελλείπει από 
τών κρητικών έργων.

’Αλλά γενικώς ό τύπος αυτής δεν είναι άγνωστος καί έκτος τής Κρήτης. Ή 
περίπου σύγχρονος αυτής γυναικεία μορφή τής είκ. 18 έξ αναγλύφου πίθου τής Τήνου 
μέ τον καθαρώς δαιδαλικόν τύπον τοΰ σώματος, κοινόν καί είς μορφάς κυκ/ιαδικών 2, 
βοιωτικών 3 καί αττικών αγγείων 4 φανερώνει τήν διάδοσιν τοϋ τύπου καί είς άνεπη-

1 ’Εκτός τών μορφών τοΰ Πρινιά, τής Δρήρου, τής 
Auxerre βλ. τήν Άριάδνην τής κρητικής οίνοχόης 
Annuario Χ-ΧΙΙ. 338, είκ. 443a-d, πιν. 23 (πρβ. 
ο. 15, σημ. 1), τάς εγχαράκτους στήλας τοϋ Πρινιά (Me- 
morie dal Istituto Lombardo 22,1910, GO είκ. 6, πίν. 
4. Collignon, άνωτ. είκ. 3. Casson, The Thechnique 
είκ. 23 καί 26-27). Τά τελευταία ταΰτα είναι πως πα- 
λαιότερα τής Auxerre, ή οποία χαρακτηρίζεται διά στα- 
θερωτέρου περιγράμματος και ισχυρότερου ήρθρωμέ- 
νου κορμού. Τό έπίβλημα άπαντφ καί είς είδώλιον 
έκ ΓΙτφου W. Lamb, 76, πίν. 226" πρβ. Collignon, άν. 
12 κ.ά. Διαφόρως διατεταγμένου είναι τό έπίβλη

μα τοϋ αγάλματος τών 'Αγιοργίτικων BCH 1890, 382, 
Jenkins, 76, πίν. 9, 2 καθώς καί τών μορφών τοΰ παρια- 
κοϋ αναγλύφου G. Rosch, Altertfiml. Werke von Pa
ros, Diss. Kiel (1914), 4, πίν. 3, 1-2.

2 Delos XV πίν. 431 αύτ. XVII πίν. 12 καί 13, 
Mon. Ant. 32, 1927, πίν. 79. Thera II, πίν. 2. Delos X 
άρ. 45 καί 47, πίν. 11, 57 καί 58 (κυκλαδ. πινάκια τοΰ 
τέλους τοΰ 7ου ή άρχώιν τοΰ 6°υ αί.).

3 Έφημ. Άρχ. 1892, πίν. 9.
4 Arch. Anz. 1933, 274 είκ. 8. Hesperia II, 1933 

σ. 604, άρ. 277, είκ. 72-73.
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ρεάστους από τής Κρήτης περιοχάς. Έν έτέρφ σημαντικφ κέντρω ιωνικής τέχνης, 
έν Σάμω, εύρίσκομεν τούτον άντιπροσωπευόμενον δι’έργου τής μνημειώδους πλαστικής: 
ή δαιδαλική Ήρα τής Σάμου 1 έκ ναξιακού μαρμάρου και ύψους υπέρ τά δύο μέτρα 
αποτελεί τό προσεχέστατον πάρισον τής Νικάνδρης- ό τρόπος ιδία καθ’ον οί βόστρυχοι 
πλαισιώνουν τό πρόσωπον είναι όμοιος καί εις τά δύο έργα - αντίθετος δέ τού κρητι- 
κοΰ. ’Όντως δέ την δημιουργίαν τής πλαστικής έν Σάμφ δυνάμεθα νά παρακολουθή- 
σωμεν άπό τών γεωμετρικών ήδη χρόνων διά πλήθους ειδωλίων 1 2 3, τά όποια δεικνύουν 
σαφή την έξέλιξιν διά τής άνατολιζούσης έποχής εις καθαρόν δαιδαλικόν ρυθμόν. Ή 
πλούσια έπίσης σειρά τών προτομών χαλκών γρυπών έκ τού Ηραίου τής Σάμου 3 
δέν είναι έντελώς άσχετος προς την περί τής σαμιακής χα?ικουργίας παράδοσιν, εις την 
οποίαν στηριζόμενος ό Fr. Studniczka, Plastik Amelung σ. 245, άπέδωκεν εις την 
νήσον ταύτην 4 την έν Karlsruhe ώραίαν χαλκήν «.δαιδαλικήν» κεφα?πήν διά συγκρί- 
σεως προς τό έξ Εφέσου άγαλμάτιον Hogarth, πίν. 14. Άλλ’ ιδιαιτέρως πολύτιμα 
είναι τά. δαιδαλικά ξύλινα άγαλμάτια τά εύρεθέντα έν Σάμω, τά οποία φθάνουν 
καί εις τό πρώτον ήμισυ τού 7ου αί. Εις ταϋτα δυνάμεθα νά παρακολουθήσωμεν την 
στροφήν άπό τού άνατολίζοντος εις τον δαιδαλικόν ρυθμόν επί ιωνικού έδάφους καί 
ανεξαρτήτως δωρικών προτύπων.

Τά νέα έκ Δελφών ελεφάντινα ευρήματα, άν καί ούχί πλήρως έκδεδομένα ακόμη, 
παρουσιάζουν ήδη αυτόνομον ιωνικήν αϊσθησιν άποτελούντα έξοχα δείγματα ιωνικού 
«δαιδαλικού» ρυθμού 5. Αί τρεις μικρότεροι κεφαλαί 6 «μετωπικοί καί άνευ βάθους, 
δαιδαλικού ρυθμού, άλλ’ άσχετοι προς την δωρικήν δαιδαλικήν τέχνην δεικνύουσαι 
την μορφήν, ήν έλαβεν αΰτη έν ’Ιωνία» αποτελούν την προ βαθμίδα τών σαφώς ιωνι
κών ελεφάντινων κεφαλών τών αρχών τού 6ου αί. 7. Σαφεστέραν την έξ ’Ιωνίας προέ- 
λευσιν μαρτυρεί τό έκ τού αυτού ευρήματος είδώλιον τού «δεσπότου θηρών»8 έκ τών 
αρχών ακόμη τού 7ου αί.: παρά τινα ίσως ανατολικήν έξάρτησιν, τό έργον είναι έλλη- 
κόν καί δύναται νά ταχθή παρά τά μΐ'ημονευθέντα ξύλινα ειδώλια τού Ηραίου τής 
Σάμου. Αί τρεις δαιδαλικαί κεφαλαί, μολονότι, καθώς παρατηρεί ό κ. Amandry, δέν τάσ
σονται εις ούδεμίαν τών κατηγοριών τού δωρικού δαιδαλικού ρυθμού κατά την ταξι- 
νόμησιν τού Jenkins, δύνανται χρονολογικώς νά άναχθώσιν εις τό τελευταΐον τρίτον 
τού 7ου αί. Είναι όντως μορφαί απολύτως διάφοροι τών δωρικών : τό μέτωπον είναι 
υψηλόν, ή περί τούς οφθαλμούς χώρα εύρεΐα καί τό πηγούνιον κλείει τό περίγραμμα 
τού προσώπου με όιραίαν καμπύλην κυρίως όμως έν τώ συνόλω εκφράζουν ένα διά
φορον κόσμον.

1 Ε. Buschor, Alts. Standb. 23, είκ. 72, 73 καί 76.
2 ΙΙρβ. D. Ohly, Friihe Tonfiguren aus dem 

Heraion von Samos, έν Ath. Mitt. 66, 1941, σ. 1 κέ. 
Περί τών δαιδαλικών άπό σ. 25 ·κέ. Τήν δαιδαλι- 
κήν παράδοσιν φανερώνουν καί μεταγενέστερα χαλκά 
έκ 2άμου Buschor, Alts. Standb. σ. 23 είκ. 72-73 καί 
75. Jenkins, αΰτ., σ. 70, δσον καί αν ό Heidenreich, 
Die Antike 1938, 349 τά θεωρεί πελοποννησιακά.

3 "Ομοιοι έκ Χίου ΑΔ 1915, είκ. 13· προτομή χαλ
κού ίππου: αΰτ., 1916, 208 είκ. 29.

4 Υπέρ τής γνώμης τοΰ Studniczka συνηγορεί

καί ό D. Ohly, έ. ά. 30.
5 Ρ. Amandry έν BCH, 63, 1939, 86 κέ., καί αΰτ. 

64-65, 1940-41, 272 κέ.
6 Αΰτ. 1939 σ. 92 άρ. 4-6 πίν. 21 καί 22,1 καί αΰτ. 

1940-41 σ. 271 είκ. 34.
7 Αΰτ. 1939 σ. 90 1-3 πίν. 19, 20 = αΰτ. 1940-41 σ. 

292 πίν. 18,1.
8 Αΰτ. 1939 σ. 107 πίν. 37 (καί συμπεπληρωμένον 

αΰτ. 1940-41 πίν. 17, 2 καί JHS, 1946 πίν. 11' πρβ. νΰν 
καί Ρ. Amandry έν Syria 1944-45 σ. 149 κέ. πίν. 10/11.
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Δεν είναι επίσης άπολΰτως αδιάφορα τά έκ τοϋ ’Αρτεμισίου τής Εφέσου ευρή
ματα : τα πήλινα ειδώλια Hogarth, σ. 199 είκ. 34/35 ( = Knoblauch, έ'.ά., σ. 166 
άρ. 279/80) είναι ασφαλώς δαιδαλικά, προφανώς δέ όχι ροδιακά. Το μολΰβδινον 
αγαλμάτων, αύτ. πίν. 20,5, είναι το ιωνικόν πάρισον τοϋ γυναικείου άγαλματίου τοϋ 
Μενελαΐου ή τοϋ εξ ’Αθηνών Jenkins πίν. 3, 1-2. Τά ελεφάντινα τής Εφέσου \ δπως 
Hogarth, πίν. 24,5 καί 9, ανήκουν εις τύπον διάφορον τοϋ έπικρατοΰντος εν τή δυτικω- 
τέρα Έλλάδι, μικρασιατικόν ιωνικόν. Άλλ’ όμως ή κατασκευή τοϋ σώματος μέ την

έντονον τομήν τής μέσης καί τό εύθΰγραμμον περίγραμμα, 
ύ τριγωνικός κορμός, πάντα ταύτα πηγάζουν άπό τής πλαστι
κής αίσθήσεως τοϋ 7ου αί., άπό τοϋ δαιδαλικοΰ πνεύματος, 
παρά τήν μαλακωτέραν άπόδοσιν τών μορφών. Τό ώραϊον 
αγαλμάτων πίν. 21,6 και 22 1 2, τό όποιον τόσον λεπτώς χαρα
κτηρίζει ό Kunze, Kr. Bronzereliefs σ. 258, άνήκον εις τάς 
άρχας τοϋ 6ου αί., ασφαλές προϊόν «ελληνικής ιωνικής αίσθή
σεως» ενθυμίζει ζωηρώς τήν δαιδαλικήν κόμμωσιν. Αί επί 
ιωνικών αγγείων πλαστικοί κεφαλαί είναι λίαν συνήθεις άπό 
τοϋ τέλους τού 7ου αί. Είναι αδύνατον νά δεχθή τις, ότι 
ή κεφαλή εις τήν οποίαν καταλήγει ή παριακή οίνοχόη τής 
Στοκχόλμης 3 δεν συνεχίζεται εις πλαστικά έργα τών άκο- 
λουθούντων χρόνων 4. Τά δωρικά πρότυπα τής Νικάνδρης 
προϋποτίθενται, χωρίς ούδαμοϋ νά έμφανίζωνται, ένω ούχί 
μόνον τό πλήθος τών έργων τής μνημειώδους έπί λίθου πλα
στικής μαρτυρεί τήν ίσχυράν άνάπτυξιν ταύτης έπί τών ιωνι
κών νήσων — τών Κυκλάδων ιδιαιτέρως — αλλά καί ή κερα- 
μεική καί ή μικροπλαστική δεικνύουν συνεχή έξέλιξιν άπό 
τών γεωμετρικών μέχρι τών αρχαϊκών χρόνων.

Χαρακτηριστική νομίζω, διά τό πρόβλημα είναι ή έξέλιξις τών αρχαϊκών κορών. 
Συνήθως πιστεύουν εις διαδοχήν τών δωρικών κορών τοϋ 7ου αί., καθαρών «δαιδα- 
λικών» δημιουργημάτων, υπό τών ιωνικών κατά τάς άρχάς τοϋ 6ου αί. 5. Ση
μαντικήν δέ διά τήν στροφήν ταύτην θεωρώ τήν πιθανώτατα ναξιακήν κόρην τοϋ 
Μουσείου Δήλου Homolle, De Dianae simulacris antiquissimis πίν. Ill (είκ. 19) 6. 
Ταύτην δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν ως ίσταμένην ακριβώς εις τήν αρχήν τών 
ούτωσί διακρινομένων ιωνικών κορών. Τήν κατεύθυνσιν τήν οποίαν ανοίγει αϋτη 
εΰρίσκομεν σαφεστέραν εις τήν "ΙΤραν τού Χηραμύου, ήτις εύρίσκεται προς τήν δηλια- 
κήν κόρην είς τήν αυτήν σχέσιν, τήν οποίαν διεπιστώσαμεν καί μεταξύ τής Νικάνδρης

Είκ. 19. Κόρη του Μου
σείου Δήλου.

1 F. Poulsen, Orient. 100' Kunze, Kr. Br., 258.
2 Ό Fr. Matz, Gnomon 1930, 259 θεωρεί, δτι ό 

άπλοΰσ βόστρυχος, δν φέρει τό άγαλμάτιον είναι κυπρι
ακός' άλλ’εδρομεν τούτον ήδη έπί ελληνικών έργων τών 
αρχών τοϋ 7ου αϊ.

3 ΙΤρβ. σ. 27 σημ. 3.
4 Τό έκ Νάξου θραύσμα πηλίνης προτομής γρυπός

Buschor, Ath. Mitt. 1929 σ. 156 είκ. 9, μετά δισταγμού 
δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν ώς πρωτοκορινθιακόν κατό
πιν τής άνευρέσεως όμοιας προτομής έν Τήνω (άδημο- 
σιεύτου).

5 Πρβ. σ. 25, σημ. 1.
6 Ε. Langlotz, Fr. Bildh. 126, 5. Payne-Young,av. 

σ· 16, σημ. 1. V. Η. Poulsen άν. 108· Ath. Mitt. 1929,158.
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και τής δαιδαλικής Ήρας τής Σάμου. Εις τά δύο ταύτα έργα τού 7ου αί. τό 
σώμα είναι ανύπαρκτον μορψικώς υπό τό ένδυμα, τό όποιον καί μόνον παρίσταται· αί 
μορφαί τού ενδύματος κυριαρχούν απολύτως καί ή «καθαρά» παράστασις τούτου επι
βάλλει την υπό την στενήν μέσην διαμόρφωσιν τού κατωτέρου σώματος εις σχεδόν 
παραλληλεπίπεδον ενρυνόμενον προς τά κάτω. Άλλ’ είς τά δύο νεώτερα έργα ή α’ίσθη- 
σις τού σώματος υπό τό ένδυμα έχει ούσισιδώς άναπτυχθή καί είναι φανερός ό συγκε
ρασμός των μορφών τού σώματος καί τού περικαλύπτοντος ενδύματος είς μίαννέαν μορ
φήν δηλουμένην μέ τήν παράστασιν εύρυτέρων τών ισχίων καί στενότερων τών ποδών, 
κατά τρόπον αντίστροφον τής παίωαοτέρας παραστάσεως. Είναι φανερά ή προσπάίίεια 
προς πραγματικωτέραν άπόδοσιν, διό καί τό υπό τήν ζώνην τμήμα παρίσταται εύρύτερον 
καί στενοΰται καθ’όσον κατέρχεται προς τά κάτω λ Άλλα τό βήμα τούτο είναι έξαιρε- 
τικώς σημαντικόν: αί άκολουθούσαι κόραι έχουν βασικώς τό ίδιον σχήμα: τό νέον είς 
αύτάς είναι ή διαφοροποίησα; μεταξύ σώματος καί ενδύματος. Έχομεν άρα λογικήν 
καί αυτόνομον έξέλιξιν από τής Νικάνδρης είς τάς κόρας τού 6ου αίώνος. Ή κόρη τής 
Δήλου δύναται οΰτω νά ΰεωρηθή ανάλογος πρύς τούς συγχρόνους αυτής κούρους τού 
6ου αί., όπου επίσης μεγαλύτερα αϊσθησις τού σώματος αντικαθιστά τήν τεκτονικήν, 
παρατακτικήν άρθρωσιν τών προηγηθέντων χρόνων: τά πλάγια περιγράμματα τού 
σώματος ρέουν ενιαία, αί τμήσεις έχουν άμβλυνθή. Άντιθέτως όμως αί σχέσεις τής 
κόρης ταύτης τού Μουσείου τής Δήλου προς τήν Νικάνδρην,—ούτω δέ καί τής "Ηρας 
τού Χηραμύου προς τήν δαιδαλικήν "Ηραν έν Σάμω—καί ή από τού αυτού ιωνικού 
κόσμου καταγωγή αυτών είναι απαραγνώριστοι. Ακόμη δεν δηλοΰνται πτυχαί επί τής 
δηλιακής κόρης: στενή μόνον κατακόρυφος ταινία κοσμουμένη διά μαιάνδρου, εγχάρα
κτος καί έξηρμένη ασφαλώς διά χρώματος, τονίζει τήν κατακόρυφον τού κορμού· νέον 
είναι επίσης ή είς τήν μέσην σχηματιζομένη άναδίπλωσις τού χιτώνος2. Οΰτω 
τό νέον τών ιωνικών κορών τού 6ου αί. έκπηγάζει ή τουλάχιστον συνδέεται ασφα
λώς προς τήν δωρικήν θεωρηθεΐσαν Νικάνδρην διότι ακριβώς καί ή ιωνική πλα
στική δεν αρχίζει τό πρώτον μέ τον 6°λ' αί.· εάν όνομάσωμεν δαιδαλικήν τήν πλαστικήν 
τού 7ου αί., υπάρχουν έργα δωρικά δαιδαλικά καί ιωνικά δαιδαλικά. Θά είναι μάταιον 
νά ζητήσωμεν τά «δωρικά» πρωτότυπα διά τήν π?ιαστικήν τής Νάξου κατά τον 70ν αί.

Ή ναξιακή παράδοσις τής επεξεργασίας τού μαρμάρου έχει έν Νάξω κατά τούς 
χρόνους τής Νικάνδρης δισχιλιετή ήδη ιστορίαν. Είναι αδύνατον βεβαίως νά έπιστρέψω- 
μεν είς τήν γνώμην τού Sauer 3 καί νά δεχθώ μεν ώς ναξιακά έργα πάντα τά έκ ναξίου 
μαρμάρου γλυπτά. Άλλα τό γεγονός ότι τά παλαιότατα έκ μαρμάρου έργα είναι έκ 
ναξιακού μαρμάρου, Ε. Wedeking, Jdl, 1940 σ. 262 κέ., δεν είναι εντελώς άνευ σημα-

1 "Ομοιον σχηματισμόν έχουν ό έκ Μιλήτου ’Ανα
ξίμανδρος Milet, I, 112, είκ. 103, ΚΪΒ 201,1, ή έκ Λίνδου 
κόρη τής Κωνσταντινουπόλεως Mendel III άρ. 1936, 
εΐκ. 826, ή έξ Έλευσϊνος κόρη τοΰ Μουσείου ’Αθηνών 
άρ. 5 Perrot-Chipiez, VIII σ. 149, εΐκ. 83, Ε. Lang- 
lonz, ΑΜΑ, σ. 12, είκ. 1 δεξιά. Έκ τής μικροτεχνί
ας ή έξ ’Ολυμπίας σαμιακή κόρη Langlotz, Friihgr. 
Bildhauersch. 118,15 και ΑΜΑ σ. 13, Buschor, Alts.

Standb., εΐκ. 118-120. Έκ τούτων είναι προφανής 
καί ή χρονολόγησις τοΰ έξ ’Εφέσου άγαλματίου Ho
garth πίν. 14 είς τούς περί τό 600 χρόνους κ.ά.

2 Είς τήν μικροτεχνίαν πολύ ένωρίτερον, ώς π. χ. 
Mon. Piot 1938, 27, πίν. 2. Hanipe, Sagenb., πίν. 38,2 
Πρβλ. καί Syria 1944-45 σ. 153, σημ. 5.

3 Ath. Mitt. 17, 1892, σ. 37 κέ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:29:27 EEST - 44.213.66.193



32 Νικολάου Μ. Κοντολέοντος ΑΕ 1939-1941

αίας· πείθει τουλάχιστον περί τής τεχνικής δεξιότητος τών παλαιών εκείνων τεχνιτών 
τής Νάξου και τής φήμης αυτών. Την εξαγωγήν τοϋ μαρμάρου εκ τής νήσου συνώδευον 
ασφαλώς και έπιτόπιοι τεχνΐται- ή άνακάλυψις τοΰ Βΰζου και ή έκ τοϋ «αύτοΰ λίθου» 
κατασκευή τοΰ άνδριάντος καί τής βάσεως τοϋ Κολοσσοϋ τών Ναξίων εν Δήλω είναι 
ασφαλή δείγματα τής δεξιοτεχνίας ταύτης. Άλλα τοΰτο αποτελεί ακόμη «εξωτερικόν» 
τεκμήριον. Πώς όμως θά ήτο δυνατή ή κατασκευή κολοσσικών μαρμάρινων αγαλμά
των—ό Απόλλων τής Δήλου είχε περίπου 8 μέτρων ϋψος, ό δέ άτε?ιείωτος Διόνυσος εις 
τον «Απόλλωνα» τής Νάξου έχει ϋψος σχεδόν 10 μέτρων1—άνευ τής δεξιοτεχνίας 
καί τής έξοικειώσεως τών τεχνιτών τής Νάξου προς τό μάρμαρον; Ή έν υπερφυσική) 
μεγέθει παράστασις αποτελεί τήν μάλλον συγκεκριμένην έκφρασιν τοϋ μνημειώδους, τοϋ 
κυρίου δηλαδή χαρακτήρος τής νέας εποχής. Είναι ή μορφή αυτή εκείνη τήν οποίαν 
απαιτούν οί νέοι πανελλήνιοι θεοί. Ό Άρης είναι «άνδρος μεγάλω πόλυ μέσδων» διό 
παραγγέλλει ή Σαπφώ: «’Ίψοι δή τό μελάϋρον άέρρατε τέκτονες άνδρες» (Σαπφώ, 
άποσπ. 123 [Diehl.5]). Τήν ιδίαν ακριβώς εικόνα περί τοϋ μεγέθους τών θεών παρέχουν 
οί 'Ομηρικοί ύμνοι: Ή Δημήτηρ είσελθοϋσα είς τον οίκον τοΰ Κελεοΰ έν Έλευσΐνι 
«επ’ ούδδν εβη ποσί καί ρα μελάϋρον \ κϋρε κάρη, πλήσεν δε ϋνρας σέλαος ϋ'είοιο» (είς 
Δημ. στ. 188- 89). ’Επί τής ’Ίδης έγερθεΐσα έκ τής εύνής τοϋ Άγχίσου ή Αφροδίτη (είς 
Άφρ. στ. 173): εστη αρα κλισίη κεύποιήτ,οιο μελάϋρον | κϋρε κάρη, κάλλος δε παρειάων 
άπέλαμπεν'>. Τό μέγεθος τών θεών είναι εκπληκτικόν, άλλα ακριβώς ώς μέτρον συγκρί- 
σεως λαμβάνεται ό άνθρωπος: Ό Άρης είναι πολύ υψηλότερος ύψηλοΰ άνδρός 1 2.

Είς τήν δωρικήν Ελλάδα λείπουν τοιαϋτα κο?ιοσσικά έργα έμπεφορημένα υπό 
τοϋ νέου ρυθμοϋ, έργα καθαρώς δαιδαλικα/ τοιαϋτα ένταϋθα εμφανίζονται περί τό 
τέλος τοϋ 7ου αί. Ό επί τοΰ τάφου τοϋ Υακίνθου Απόλλων3 εκτός τοϋ προσώπου 
καί τών άκρων ποδών καί χειρών ήτο «χαλκφ κίονι εικασμένος» καί επομένως 
άσχετος προς τήν δαιδαλικήν αϊσθησιν τής μορφής. Τό υπερφυσικόν μέγεθος αποτελεί 
οΰτω άρχικώς ουσιώδη χαρακτήρα ιωνικής4, κυρίως δέ ναξιακής πλαστικής, προφα
νώς δέ πηγαΐον καί ούχί εξωτερικόν γνώρισμα αυτής. Ό ισχυρός εσωτερικός σκελετός 
καί ή προσπάθεια άποδόσεως σαρκός έχουν θυσιασθή είς τήν γιγαντιαίαν προσπάθειαν 
τοϋ ύπερφυσικοϋ, τό όποιον περιορίζεται έξωτερικώς μόνον υπό καθαροϋ καί ίσχυροΰ 
περιγράμματος καί έξαίρεται μέ τήν έκζήτησιν τής διακοσμήσεως τών χαρακτηριστι- 
κωτέρων μορφών. Οί θεμελιώδεις χαρακτήρες τοϋ δαιδαλικοϋ ρυθμοϋ είναι κοινοί καί 
τής Νάξου, όπως καί τών άλλων κέντρων. Ό,τι τήν διακρίνει άπό τών δωρικών κέν
τρων, είναι ή ευθύς άμα τή δημιουργία τής πλαστικής έκφρασις τοϋ μνημειώδους καί 
διά τοϋ ύπερβάλλοντος μεγέθους.

Άλλ’ ό σκοπός ένταϋθα δέν είναι ή περαιτέρω παρακολοΰθησις τής ναξιακής 
πλαστικής. Ύπήρξεν ανάγκη μακροτέρας μορφολογικής άναλύσεως, έξ ής κατεδείχθη 
ή θέσις τήν οποίαν κατέχουν οί δυστυχώς τόσον κατεστραμμένοι κοϋροι τής Θήρας.

1 Bliimel, Gr. Bildhauerarbeit. σ. 48, πίν. 3 και 4. κεφα/.ά δε οί ίίψατ’ Όλύμπω.
2 Ή άντίληψις είναι εντελώς διάιρορος κατά τούς 3 Παυσαν. 3, 19, 2· πρβ. άν. σ. 7, σημ. 1.

ελληνιστικούς χρόνους' πρβ. Καλλίμ. εις Δήμητρα 57 4 Πρβ. τούς κολοσσούς τής 2άμου Ε. Buschor, Alts,
κέ. : γείνετο δ’ ά &ενς (=Δημήτηρ) ' ΐ&ματα μεν χέροω, St. 4 κε.
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Έφάνησαν, νομίζω, εξαιρετικά δημιουργήματα τοΰ νησιωτικού κόσμου τού Αιγαίου 
και ιδιαιτέρως των ιωνικών Κυκλάδων ή Νάξος αποτελεί την κυριωτάτην εστίαν 
πλαστικής δημιουργίας, τής οποίας ή έξάπλωσις και πολύ πέραν των Κυκλάδων είναι 
μεμαρτυρημένη αρκούντως. Ή σχέσις αυτής είναι στενή προς την αττικήν 1 πλαστι
κήν ιδία, ήν ό Jenkins επίσης θέλει να έξαιρέση 1 2 τής δαιδαλικής τέχνης λόγιο τοΰ 
ίδιομόρφου αυτής χαρακτήρος. Τό κολοσσικόν μέγεθος, καθ’ όσον δυνάμεθα νά παρα- 
κολουθήσωμεν, εις τάς νήσους καί τήν ’Αττικήν παρατηρειται κατά πρώτον. Είς τήν 
Κρήτην μόλις υπάρχουν φυσικού μεγέθους έργα· έκ τής Πελοποννήσου μόνον τά 
γλυπτά τών Μυκηνών αποτελούν κατά τήν ακμήν τής δαιδαλικής περιόδου δείγματα 
μνημειώδους τέχνης.

Οΰτω είς τάς πλούσιας είς μάρμαρον νήσους καί τήν προς ταΰτας στενώς συνδεο- 
μένην ’Αττικήν είναι φυσικόν ότι ή είς μνημειώδη μορφήν πλαστική ύπήρξεν ήδη από 
τών πρώτων χρόνων οικεία. Κατά τό τελευταϊον τέταρτον τού 7ου αί. ή προσωπικότης 
τής αττικής τέχνης μάς παρουσιάζεται απαραγνώριστος ήδη είς εξωτερικά γνωρίσματα. 
Ή κόμμωσις έχει ώρισμένας διαφοράς, ’ίδιον χαρακτήρα, διάφορον τών κυκλαδικών 
καί τών δωρικών. Άλλ’ είς τήν ζωήν, τον πνευματικόν κόσμον, ό όποιος έκδηλούται 

ιδία είς τά πρόσωπα τών αττικών έ'ργων με τούς άκτινοβολοΰντας οφθαλμούς, οί 
όποιοι κυριαρχούν τής όλης μορφής, εμφανίζεται τό άποκΛειστικώτατον γνώρισμα 
τών αττικών δημιουργημάτων. Συγχρόνους κεφαλάς κυκλαδικών έργων δεν έχομεν 
άλλ’ είς τήν κεφαλήν τής Κοπεγχάγης, ήτις άκόμη συνδέεται προς τήν παλαιόν παρά
δοσήν, γίνεται αμέσως καταφανής ή διαφορά από τού πνευματικού κόσμου τών αττι
κών έργων: ή ζωηρότης καί ή ακτινοβολία, ή εσωτερική δύναμις χαρακτηρίζει τά 
τελευταία ταύτα.

Ή παράδοσις τών αρχαίων δεν άνέφερεν ρητώς είς τήν δωρικήν Ελλάδα τήν 
δημιουργίαν τών πρώτων ελληνικών γλυπτών. Ό Δαίδαλος 3 ήτο Κρής ή ’Αθη
ναίος. Ό Δίποινος καί ό Σκύλλις φέρονται βεβαίως δράσαντες κυρίως είς τήν ΒΑ 
Πελοπόννησον, άλλ’ή χιακή οικογένεια τού ’Αρχέρμου jam fnerat, ότε ήρχισεν ή δρά- 
σις τών δύο τούτων γλυπτών.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ

1 Τήν σχέσιν τής αττικής πρός τήν κυκλαδικήν καί 
τήν διαφοράν άμφοτέρων άπό τής δωρικής πλαστικής 
τονίζει όρθώς ό G. Lippold, Phil. Wochenschr. 
1938, 165 καί 195 καί αΰτ., 1937 σ. 800 καί 870 καί ό 
V. Η. Poulsen, άνωτ., 84.

2 Ό Jenkins, άνωτ., 8, 18 καί 23, δέχεται τήν 
αττικήν πλαστικήν αύτόχθονα καί άνεπηρέαστον υπό 
τοΰ δαιδαλικοΰ ρυθμού χαρακτηρίζων αυτήν ώς crude 
and unsophisticated (σ. XII). Άλλ’ήδη ό πρωτοαττικός
ρυθμός δεικνύει καλλιτεχνικήν πρωτοπορείαν τών ’Αθη
νών κατά τόν 7ον αί., αΐ δέ «άντιπλαστικαί» τάσεις τής

πρό τών γνωστών άττικών κούρων περιόδου (Ε. Bus- 
chor, Ath. Mitt. 1927, 211) δέν χαρακτηρίζουν μόνον 
τήν ’Αττικήν· βλ. σχετικώς καί τάς παρατηρήσεις: G. 
Richter, Metr. Mus. St. V σ. 48, V. H. Poulsen, άνωτ., 
σ. 106 κέ. G. Richter έν AJ A 41, 1937, 341.

3 Βλ. τελευταϊον περί Δαιδάλου : Amelung έν 
Thieme-Becker VIII, 280. Β. Schweitzer, Xeno- 
krates, 20 κέ. A. Rumpf, Daidalos έν Bonner Jahrb. 
1930, 47 κέ. πρβ. καί Ch. Picard, Manuel I, 77. καί 
G. Richter, Kouroi, σ. 45 κε·

δ
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