
ΕΙκ. 1. Τοούτοονρος, ή δεοις δπον τοποϋετεΐται η παλαια *Ίναχος.

ΟΙ ΝΙΟΒΙΔΑΙ ΤΗΣ ΙΝΑΤΟΥ
ΥΠΟ ΣΠ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ

1. Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΚΑΦΗ

Τά μαρμάρινα μικρά γλυπτά, τα όποια δημοσιεύονται ενταύθα, εύρέθησαν τυχαίως 
κατά τάς άρχάς τού 1929 εις μέρος τι τής νοτίας παραλίας τής Κρήτης σχηματίζον ανοικτόν 
κόλπον (είκ. 1)> δστις καλείται σήμερον «ό Τσούτσουρος» Παλαιότεραι είκασίαι καί 
νεώτεραι έ'ρευναι τείνουν νά τοποθετήσουν μετ’ ασφαλείας σχεδόν κατά την θέσιν εκείνην, 
ήτις εΰρίσκεται περίπου επί τών συνόρων τών νομών Ηρακλείου καί Λασηθίου, την Κρητι-

έ'δαφος, τό όποιον άπλοϋται παρά τον Τσοΰτσουρον, πλαισιοΰται από τούς αποτόμους άνερ- 
χομένους βραχώδεις κρημνούς, εις διάφορα τών οποίων σημεία παρατηρούνται συμπαγείς 
άσβεστόκτιστοι τοίχοι, ίσως αναλήμματα δδών ή λείψανα συστήματος όχυρώσεως. 
Διά μέσου τών βράχων τούτων κατέρχεται προς τον όρμον τού Τσούτσουρου απότομος 1

1 Περιγραφή τοΰ τόπου παρά Τ. Spratt, Travels and 2 Πρβλ. τελευταίως Marglierita Guarducci, Contributi 
Researches in Crete 1,338 έξ. 347 εξ. alia topografia di Creta antica έν Historia VI 1932 089-591.
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2 Σπυρίδωνος Ν. Μαρινάτου ΑΕ 1934-1935

φάραγξ, είς τής όποιος την κοίτην ρέει τον χειμώνα ορμητικός ό χείμαρρος Μίντρης. Πλη
σίον τής θαλάσσης αί έκβολα'ι τής φάραγγος γίνονται εΰρΰτεραι. Χώμα έχει συσσωρευθή 
δεξιά και αριστερά, τό όποιον επιτρέπει μικράν καλλιέργειαν καί άνάπτυξιν δένδρων. Κατά 
το ξηρόν καί φλογερόν θέρος ή βλάστησις εκείνη καί ή υγρά πνοή τοϋ Βορρά, την όποιαν 
ή φάραγξ έξαποστέλλει, διατηρούν κάποιαν δροσερότητα. Είς τό μέρος ακριβώς εκείνο, επί 
της δεξιάς όχθης τού χειμάρρου καί όλίγας δεκάδας μέτρων προ τής παραλίας, ήγείρετοκατά

την άρχαίαν εποχήν 
ρωμαϊκή τις έπαυλις 
(είκ. 2), τής όποιας 
ό κύριος ή το φιλότε
χνος, αν καί κατά τον 
ρυθμόν τής εποχής του. 
Ό χείμαρρος διαβιβρώ- 
σκων τήν όχθην βαθ
μηδόν έφερεν είς τήν 
επιφάνειαν τής κοίτης 
του διάφορα γλυπτά έκ 
τής έπαύλεως. ’Αναμφι
βόλους εξ αυτής θά προ- 
ήρχετο ενεπίγραφος ερ
μαϊκή στήλη εύρεθεΐσα 
παρά τάς έκβολάς τού 
χειμάρρου άλλοτε1, νϋν 
δε έξαφανισθεΐσα. Ό

αυτός χείμαρρος έφερεν είς φώς καί τά παρόντα γλυπτά τών Νιοβιδών κατά τον Φεβρουά
ριον τού 1929, τά όποια περισυνέλεξεν είς ποιμενόπαις.

Κατά τήν εποχήν εκείνην απούσιαζα έκ Κρήτης, μετά τήν επάνοδόν μου έπεχειρήθη 
μία μικρά σκαφική έξερεύνησις τής τοποθεσίας. Δυστυχώς έπρόκειτο περί μικρού αγρού, τον 
όποιον δεν εϊχομεν δικαίωμα νά βλάψωμεν, ούτε νά καταστρέφω μεν τά εντός αυτού ολίγα 
δένδρα. Ή έρευνα διά τούτο περιωρίσΰη ακριβώς είς τό μέρος, προ τού όποιου ήλθον είς 
φώς τά άγαλμάτια. Έν τούτοις ή έπαυλις εκτείνεται είς αρκετήν έτι έκτασιν, πιθανώς δε 
μεταγενεστέρα έρευνα δεν θέλει άποβή όλως άκαρπος, αν καί δεν πιστεύω ότι μέλλουν νά 
εύρεθούν καί άλλα γλυπτά τού συμπλέγματος τών Νιοβιδών, ως είχον ελπίσει άρχικώς.

Ή άνασκαφεΐσα επιφάνεια αποτελεί ορθογώνιον δωμάτιον, τού όποιου ολόκληρος 
ή ανατολική πλ,ευρά έχει καταστροφή υπό τού χειμάρρου (είκ. 3). Τό σημεΐον όπου εΰρέ- 
θησαν τά άγαλμάτια ειχεν ήδη άνασκαλευθή υπό τού ποιμενόπαιδος καί είτα υπό τής 
χωροφυλακής, εύρίσκετο δέ είς ύψος 0,80 μ. από τής κοίτης τού χειμάρρου καί άπετέλει 
τό δάπεδον τής έπαύλεως. ’Από τού σημείου τούτου μέχρι τής έπιφανείας τού αγρού ή έπί- 
χωσις έφθανε τό ΰψος 1 -1,50 μέτρων.

Εικ. 2. Το μέρος τής ενρέσεως τών Νιοβιδών παρά τήν κοίτην τοϋ χειμάρρου Μίντρη.

1 Halbherr, Amer. Journal of Archaeology XI 1896 572 άρ. 54.
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Κατά την άνασκαφήν τοΰ διαμερίσματος άνευρέθη εις βάθος 1 μ. περίπου οχετός τετρα
γώνου τομής, με πλευράν, 0,40 (είκ. 3). Τά τοιχώματά του είναι έκτισμένα διά μικρών 
λίθων καί άσβεστου, ό πυθμήν σΰγκειται έξ οστράκων μετ’ άσβεστου, ή δέ στέγη του

Ο \Α CX

i 13 A

Είκ. S. Σχέδιον τον άνασκαφέντος τμήματος τής επανλεως.

έκ πλακωτών λίθων. Είς τό μέσον ακριβώς τοΰ δωματίου εύρέθη λίθινον κατώφλιον φέρον 
δΰο όπάς διά τούς στροφεΐς; (τετραγώνους όμως, ούχί στρογγΰλας) καί έτέραν τοιαΰτην 
μεγαλυτέραν είς τό μέσον διά τον όχέα. Ή τελευταία αύτη είχε φραχθή δι’ ασβέστου, περί-

Είκ. 4. Ευρήματα εκ τής άνασκαφής τής επανλεως.
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4 Σπυρίδωνος Ν. Μαρινάτου ΑΕ 1934-1935

έργως δέ, αν και τό κατώφλιον τοΰτο εύρίσκετο έκτισμένον in situ, ούδεμια συνεχεία τοΰ 
τοίχου υπήρχε δεξιά καί αριστερά. Προφανώς έπρόκειτο περί ξυλίνου μεσοτοίχου ψέροντος 
δίφυλλον θύραν εις τό μέσον, εκτός εάν τό κατώφλιον είχε τοποθετηθή εκεί εις δευτέραν

χρησιμοποίησιν.
Κινητά ευρήματα έσημειώθησαν κατά τήν 

μικράν εκείνην σκαφήν: Τεμάχια λευκοΰ άσβεστο- 
κονιάματος μετά ερυθρών τοιχογραφιών (φύλλα 
κισσού καί γεωμετρικά σχέδια), μερικά όστρακα 
μικρών άγγείων, ών εν έφερε λευκήν διακόσμησιν, 
δύο λύχνοι ών ό εις μετά παραστάσεως γοργονείου, 
μερικά όστέϊνα κολοβά εργαλεία καί χάλκινος πούς 
σκεύους έν σχήματι δελφίνος (είκ. 4). Τέλος εύρέ- 
θησαν τά τεμάχια μεγάλου κρατήρος φοειδοΰς 
τό σχήμα, οΰ ή συγκρότησις έπετεύχθη άσφαλής 
(είκ. 5). Τό ύψος του είναι 0,62 και ή διάμετρος 
τών χειλέων 0,32. Ό πηλός, όπως κα'ι είς τά υπό
λοιπα δείγματα κεραμεικής, είναι ξανθός ή ξανθέ- 
ρυθρος, ένεκα τής άρίστης όπτήσεως, άνευ ούδενός 
επιχρίσματος. Ό διάκοσμος τοΰ κρατήρος είναι έν 
μέρει μεν άνάγλυφος (κυματοειδής γραμμή τοΰ χεί

λους, ραβδώσεις τών λαβών) έν μέρει δέ έφηρμοσμένος (κομβιόσχημοι κοτυληδόνες, κισσοειδή 
φύλλα). Άκριβεστέραν χρονολογίαν δεν επιδέχονται τά άνωτέρω μικρό ευ ρήματα, είναι όμως 
προφανές ότι άνήκουν είς τον ύστερώτερον δεύτερον μ. X. αιώνα.

2. ΟΙ ΝΙΟΒΙΔΑΙ

Τά εύρεθέντα άγαλμάτια είναι δύο. Τό έν παριστα τό εκ τοΰ Φλωρεντινού άντιτύπου 
γνωστόν ήδη σύμπλεγμα Νιόβης κρατούσης τήν νεωτάτην τών θυγατέρων της. Τό άλλο 
είκονίζει ’Άρτεμιν τοξεύουσαν. Άμφότερα εύρέθησαν τεθραυσμένα και συνεκολλήθησαν 
έκ πλειόνων τεμαχίων. Συμπληρώσεις άσήμαντοι είναι μόνον τεμάχιον τής κνήμης τής θυγα- 
τρός είς τό πρώτον άγαλμάτιον, είς δέ τό δεύτερον μικρόν τμήμα τής πλίνθου μετά τοΰ άνω 
κέρατος τοΰ τόξου τής Άρτέμιδος, (δπερ άρχικώς συνίστατο έκ χωριστού τεμαχίου). Τό μάρ- 
μαρον άμφοτέρων τών έργων είναι πεντελήσιον.

Τής Νιόβης (πίνακες 1-2) συνολικόν ύψος είναι 0,47 όμοΰ μετά τής 0,05 παχείας 
συμφυούς πλίνθου1. ’Άφθονα ίχνη έρυθροΰ χρώματος διατηρούνται έπί τής κόμης τής 
Νιόβης καί τής θυγατρός, έπί τοΰ ίματίου τής Νιόβης έσωθεν καί έξωθεν, τέλος δ’ έπί τής 
πλίνθου. Επίσης ή Ιρις τών οφθαλμών τής Νιόβης ήτο ούχί πλαστικώς, άλλά δι’ έρυθροΰ 
δεδηλωμένη, πράγμα διακρινόμενον έτι σαφώς καί έπί τών φωτογραφιών. Είς τά γυμνά

1 "Αλλαι διαστάσεις: "Υψος κεφαλής 0,0V. ’Από τής Μέχρι τής ύπομαστίου ζώνης 0,15. Τής θυγατρός συνολικόν 
κορυφής τής κεφαλής μέχρι τής βάσεως τοΰ λαιμοΰ 0,09. ύψος 0,24.
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μέρη των σωμάτων τό μάρμαρον 
δεξιάς χειρός τής θυγατρός. 
Έπ! τών ενδυμάτων έχει άφεθή 
τραχυτέρα ή επιφάνεια τοΰ μαρ
μάρου, έτι δε τραχυτέρα έπ! τής 
πλίνθου. Ίχνη τοΰ τρυπάνου 
είναι ευδιάκριτα έπ! τών δεξιών 
χειρών τής μητρός κα! θυγα
τρός, έπ! τής πορπώσεως τοΰ 
χιτώνος εις τον αριστερόν ώμον 
τής Νιόβης, εις τους ρώθωνας 
και εις τάς έσω γωνίας τών 
Οφθαλμών της. Ατελή κατερ
γασίαν πλαστικοποιήσεως φέ
ρουν, παρά την λείανσιν, αί 
κρυπτόμενοι άριστερα! χεΐρες 
τής Νιόβης κα! τής θυγατρός. 
Ή άκρα δεξιά χε'ιρ τής μητρός 
είναι επίσης άτελώς κατειργα- ; 
σμένη κα! φέρει μόνον τέσσα- 
ρας δακτύλους, τοΰ άντίχειρος 
παραλειφθέντος υπό τοΰ τεχνί
του. Ή Νιόβη φέρει είδος ύπο- 
δήσεως καθιστώσης αόρατον 
τον άκρον πόδα, ένφ ή θυγάτηρ 
φέρει πέδιλα. ’ Οπή έπ! τοΰ 
ισχίου τής τελευταίας ταΰτης 
δεικνύει την θέσιν, όπου είχεν 
έμπαγή τό θανατηφόρον βέλος.

Τής Άρτέμιδος τό αγαλ
μάτων (εικόνες 6, 7, 8 και 
10) συνολικόν ΰψος έχει 0,60, 
έξ ών 0,04 τής πλίνθου1. Λείαν- 
σις κα! λοιπή τεχνική ώς τής 
Νιόβης, μέ τήν διαφοράν ότι 
τό πρόσωπον τής Άρτέμιδος

1 'Ύψος τής κεφαλής 0,065. Μέχρι τής 
βάσεως τοΰ λαιμού 0,08.’Από τής κορυφής 
τής κεφαλής μέχρι τοΰ όμφαλοΰ 0,205, 
έκεΐθεν δέ μέχρι τών’ποδών 0,35·

έχει λειανθή, τής λειάνσεως διατηρουμένης άριστα έπ! τής

ΕΙκ. G. Το αγαλμάτων τής 3Αρτέμιδος.
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έχει ελαφρώς διαβρωθή κα! μαυρίσει (εντεύθεν ή δυσκολία να ληφθοΰν ικανοποιητικά! 
φωτογραφίαι τοΰ συνόλου τοΰ άγαλματίου). ’Άφθονον ερυθρόν χρώμα εις την κόμην κα! 
τάς ένδρομίδας τής θεάς, την πλίνθον κα! τον κορμόν δένδρου. Ίχνη τρυπάνου έκδηλα εις 
την δεξιάν χεΐρα, τάς γωνίας τών χειλέων, τούς ρώθωνας κα! τάς έσω γωνίας των Οφθαλμών. 
Στηρίγματα πρόσθετα φέρει τό αγαλμάτων πλήν τοΰ κορμού δένδρου δύο τοιαΰτα μεταξύ

Είκ. 7. Το αγαλμάτων τής Άρτέμιδος.

τών χειρών κα! εν τρίτον μεταξύ τοΰ χιτώνος κα! τοΰ εμπρόσθιου άκρου τοΰ ίματίου τό 
τελευταΐον τούτο δλως περιττόν κα! άνόητον. Δι’ αΰλακος χωρίζεται ό πούς τής θεάς εις τά 
περιγράμματα του άπό τοΰ όπισθεν ευρισκομένου κορμού τοΰ δένδρου.

Ή θεά φέρει την έλαφράν στολήν τής κυνηγέτιδος. Τό ίμάτιον, προκειμένου νά άφηση 
τελείαν ελευθερίαν τών χειρών, έχει ρίφθή υπέρ τον άριστερόν ώμον, έχει ειτα περιελιχθή 
δίκην ζώνης περ! τό στήθος κα! έχει περασθή τό έτερον άκρον του διά τής περιελίξεως, είς 
τρόπον ώστε ή μία άκρα κρέμαται εμπρός άριστερά ή δ’ έτέρα όπισθεν δεξιά τής θεάς. 
Ή κόμη, κεχωρισμένη υπέρ τό μέτωπον κα! άναδεδεμένη διά στεφάνης, διευθύνεται προς 
τά όπίσω, όπου εν μέρει μέν καταπίπτει έπ! τοΰ αύχένος, έν μέρει δέ σχηματίζει κρωβύλον.

Εντελώς περίεργος εΐναι ή διαφορά ποιότητος μεταξύ τών δύο έργων. "Αν κα! άμφό- 
τερα εΐναι χειρωνακτικά έργα κοινά, έν τούτοις ή Νιόβη έν τφ συνόλω της παρέχει έντύπωσιν 
εύχάριστον παρ’ όλην την έπ! μέρους άτέλειαν κα! προχειρότητα τής κατεργασίας. Ύπό
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κατάλληλον μάλιστα φωτισμόν κα'ι εις κατάλληλον άπόστασιν ή έντύπωσις εκ τοϋ συνόλου 
τοϋ συμπλέγματος μεταβάλλεται εις ισχυρόν.

Όλως τουναντίον συμβαίνει μέ τό δεύτερον αγαλμάτων τής Άρτέμιδος. Άκρως δυσάρε
στοι είναι εν πρώτοις αί κακαί άναλογίαι. Αίάπό τοΰ όμφαλοΰ κα'ικάτω διαστάσεις είναι αρκετά 
εσφαλμένοι, τά δέ ατελεύ
τητα κάτω άκρα δίδουν την 
έντΰπωσιν, ότι ή θεά βαίνει 
έπι καλό βάθ ρων1. Διά τούτο 
κα'ι ή κεφαλή, ήτις εν αναλο
γία προς τό άνω σώμα είναι 
κανονική, δίδει εν τούτοις 
την έντΰπωσιν ότι είναι πολύ 
μικρά. Ούδεμία θέσις τοΰ 
άγαλματίου, όπως δήποτε καί 
άν στρέψωμεν τούτο, δίδει 
υποφερτήν όψιν εις τό έ'ργον, 
τό δέ άκομψον καί άδέξιον 
τής στάσεως τής θεάς δει
κνύει καλώς ή είκ. 7. Ή 
πλέον ανεκτή όψις είναι 
εκείνη, ήτις φαίνεται επί τής 
είκ. 6, άν καί εις τήν θέσιν 
ταύτην συγχέεται δυσαρέ- 
στως ή προοπτική τών ποδών.
(Σημειωτέον δ’ ότι ή φωτο
γραφία έλήφθη αρκετά λο- 
ξώς άνωθεν, ΐνα μετριάση 
τήν έντΰπωσιν τών κακών 
αναλογιών). Έν τούτοις άμ- 
φότερα τά έργα αναμφιβό
λους έξήλθον έκ τοΰ αύτού
έργαστηρίου καί μάλιστα έκ τής αυτής χειρός. Τήν ερμηνείαν τής μεταξύ των παρατηρου- 
μένης διαφοράς θά άναζητήσωμεν κατωτέρω.

Ό τρόπος έργασίας καί αί τεχνικοί λεπτομέρειαι ανάγουν τά δύο άγαλμάτια εις τήν 
εποχήν τών Άντωνίνων, μάλιστα ίσως τήν πρώιμον τοιαύτην. Έν τούτοις υπάρχουν άφθονοι 
άλλαι λεπτομέρειαι, έπιτρέπουσαι νά καταλήξωμεν καί εις θετικότερα συμπεράσματα ώς προς 
τήν προέλευσιν τών δύο έργων:

’Ήδη τό πεντελήσιον μάρμαρον υποδεικνύει τήν άττικήν καταγωγήν τών άγαλματίωλ’,

Είκ. 8. Κεφαλή της ’Αρτέμιδος.

1 Ή σχέσις του κανονικού σώματος ώς προς τάς διαστά- 1,5. (Πρβλ. Bulle, Der scbone Mensch 133 είκ. 120). Έπι 
σεις όμφαλοΰ - ποδών καί όμφαλοΰ - κορυφής κεφαλής είναι τοΰ άγαλματίου φθάνουν 1,7.
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την οποίαν έπιβεβαιοΐ εν σπάνιον χαρακτηριστικόν, τουτέστιν αί έγχάρακτοι όφρύες. Εις 
άμψότερα τά έργα αί όφρΰες δηλοΰνται διά λεπτής έπιμήκους σχισμής, ή δε αύλαξ των άνω 
βλεφάρων παριστάνεται διά τοΰ αύτοΰ τρόπου, προεκτεινόμενη καί πέραν τής εξωτερικής 
γωνίας των οφθαλμών, εις τρόπον ώστε έ'χομεν υπέρ έκαστον οφθαλμόν δύο παράλληλα τόξα.

Ή ιδιορρυθμία αΰτη τών έγκοίλων όφρΰων έγινεν υποκείμενον παρακολουθήσεως 
συστηματικής εκ μέρους τοΰ καθηγητοΰ Rodenwaldt1. Έκ τής έρεύνης άπεδείχθη, ότι ή ιδιορ
ρυθμία αποτελεί εν άπό τά σπουδαιότερα χαρακτηριστικά τών αττικών σαρκοφάγων τοΰ 2ου 
καί 3ου μ. X. αίώνος1 2, άπαντώσα έτι καί επί εικονιστικών προτομών έκ Παλμΰρας, πράγμα 
περί τοΰ οποίου καί εγώ είχον έπιστήσει άλ,λοτε την προσοχήν, άποδώσας τοΰτο εις παμπα- 
λαίαν ανατολικήν παράδοσιν3. Έπί τών ήμετέρων άγαλματίων καί τών άττικών σαρκοφάγων 
αί έγχαράξεις τών όφρΰων είναι λεπταί σχισμαί, αί όποΐαι δεν προωρίζοντο νά πληρωθοΰν 
ξένης ύλης. Διά τοΰτο όρθώς ό Rodenwaldt θεωρεί την προέλευσιν τής τελευταίας ταΰτης 
ιδιορρυθμίας σκοτεινήν, άλλ’ όπως δήποτε κατ’ εξοχήν χαρακτηριστικήν τών άττικών σαρκο
φάγων, ή δε απόλυτος ταυτότης τής τεχνικής ταΰτης προς τήν τών ήμετέρων άγαλματίων 
δεικνύεται έκ παραβολής τής είκ. 9 προς τούς πίνακας 1-2 καί τήν εικόνα 8.

Τό άποφασιστικόν τοΰτο χαρακτηριστικόν δεν είναι τό μόνον, τό όποιον συνδέει 
τά άγαλμάτια τών Νιοβιδών προς τήν ’Αττικήν. Ή χρήσις τοΰ τρυπάνου κατά τάς δύο 
γωνίας τοΰ στόματος, ένίοτε δέ καί τούς ρώθωνας, άπαντα έπίσης έπί τών μορφών τών άττι
κών σαρκοφάγων4. Έπίσης έπί τών μορφών τούτων, ως καί έπί τών άγαλματίων τών 
Νιοβιδών, δεν γίνεται έγχαράκτως δήλωσις τής ϊριδος, άλλ’ ό βολβός τοΰ όφθαλμοΰ είναι 
λείος. Φυσικά είς πάσας ταύτας τάς περιπτώσεις, τό πράγμα άνεπληροΰτο διά χρώματος. 
Εις τό άγαλμάτιον τής Νιόβης φαίνεται έτι καθαρά ή ίρις, ήτις έδηλοΰτο δι’ έρυθράς κηλΐ- 
δος, πράγμα τό όποιον υπάρχει καί έπί τής μοναδικής άττικής σαρκοφάγου όπου τά χρώματα 
διετηρήθησαν, τής σαρκοφάγου τών ’Αμαζόνων έν Ιερουσαλήμ5. Τέλος εν άλλο σπουδαΐον 
χαρακτηριστικόν τών άττικών σαρκοφάγων, ό διά μιάς αΰλακος άποχωρισμός τοΰ περιγράμ
ματος τών μορφών άπό τοΰ έδάφους τών παραστάσεων5 άνευρίσκεται καί έπί τών άγαλμα
τίων: Ό τεχνίτης έφήρμοσε τήν συνήθειαν ταύτην ΐνα άποχωρίση τον πόδα τής Άρτέμιδος 
άπό τοΰ κορμοΰ τοΰ δένδρου, έπίσης δέ τήν δεξιάν χεΐρα τής Νιόβης άπό τοΰ σώματος τής 
θυγατρός. Είς τήν άνάγκην μάλιστα ταύτην φαίνεται ότι έθυσίασε τον άντίχειρα τής Νιόβης.

Πάσαι αύται αί λεπτομέρειαι άποδεικνύουν, ότι τά ήμέτερα άγαλμάτια έξήλθον έξ άττι- 
κοΰ έργαστηρίου καί μάλιστα πιθανόίτατα έξ ενός κοινού έργαστηρίου σαρκοφάγων. Πρόκει
ται περί μικρών εύώνων έργων, διά τά όποια άσφαλώς θά άπηξίου νά άσχοληθή εις συστη
ματικός άντιγραφεύς άγαλμάτων.

1 Der Klinensarkophag von S. Lorenzo, Jahrb. d. Inst. 
45 1930 159 έξ.

2 Έ. ά. 160.
3 Μαρινάτος, Όμηρος, Μυκήναι καί ’Ανατολή, Άρχ.

Έφημ. 1927-28 199 καί σημ. 1. Ό S. Reinacii έν τή δημο
σιεύσει μιάς κεφαλής σφιγγός έκ Παλμΰρας άπέδωκε τό 
φαινόμενον είς τοπικήν συριακήν παράδοσιν (R A 1902 1 
σ. 26 καί πίν. 4), πράγμα τό όποιον συμμερίζεται καί ό Ro
denwaldt έ. ά. 162, καί 163. Διά τών έμών παρατηρήσεων έν

Άρχ. Έφημ. έ. ά. άποδεικνύεται ότι ή παράδοσις αυτή έχει 
τάς ρίζας της είς τήν σουμερικήν ήδη έποχήν. Οΰτως ερμη
νεύονται αί «κυάνεαι όφρΰει» τών ομηρικών θεών. Παρα
δείγματα κοίλων όφρΰων τής αρχαϊκής καί προαρχαϊκής 
έποχής καταλέγει ό Poulsen, Orient und frilhgr. Stil 163.

4 Rodenwaldt έ. ά. 162. Πρβλ. τάς εικόνας 34, 36, 38-39, 
41 καί 44-45.

5 Rodenwaldt έ. ά. 1693 καί είκ. 59 έν σ. 189.
6 Έ. ά. 159-60.
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Σπυρίδωνος Ν. Μαρινάτου ΑΕ 1934-193510

3. ΤΟ ΑΡΧΕΤΥΠΟΝ ΤΩΝ ΝΙΟΒΙΔΩΝ

Τό μικρόν των διαστάσεων και ή ευτελής εργασία των δύο άγαλματίων τής Ίνάτου δεν 
θά έπέτρεπον νά άποδοθή είς αυτά καμμία ιδιαιτέρα σημασία, άν δεν έπρόκειτο περί νέων 
αντιγράφων τοϋ περίφημου καί εν τή άρχαιότητι κα'ι σήμερον έτι ζωηρώς συζητουμένου 
συμπλέγματος τών Νιοβιδών. Διά τούτο άμα τή εύρέσει των δύο έργων προεκλήθη εύλογος 
συγκίνησις μεταξύ τών ιδιαιτέρως άσχοληθέντων περί τό ζήτημα τών Νιοβιδών. Ό καθηγη
τής Emm. Loewy παρεκάλεσε νά τού άποσταλοΰν μικρά! φωτογραφίαι μετά σχετικών 
σημειώσεων μου. Ταΰτα άπεστάλησαν ευχαρίστως κα! έδημοσιεύθησαν ήδη. Τών γνωμών 
τάς οποίας έξέφρασα εκεί τότε δεν παρέστη ανάγκη νά απομακρυνθώ σήμερον1.

Δεν πρόκειται ενταύθα νά γίνη λεπτομερής έκθεσις τού προβλήματος τών Νιοβιδών. 
Έπιτραπήτω μόνον ή έν όλίγαις λέξεσιν άνακεφαλαίωσις τού ζητήματος, ϊνα εύκολώτερον 
γίνουν νοητά τά νέα στοιχεία, τά όποια προσφέρουν είς τήν συζήτησιν τά άγαλμάτια τής 
Ίνάτου:

Ή έν τή τέχνη παράδοσις τού θέματος τών Νιοβιδών είναι κυρίως τριπλή: 1) Αί άγγειο- 
γραφίαι τού 5ου αίώνος, 2) τό περίφημον Φλωρεντινόν σύμπλεγμα μαρμάρινων γλυπτών, 
καθώς κα! τά άλλα τού αυτού κύκλου τά διεσπαρμένα άνά τά διάφορα μουσεία, κα! 3) τέλος 
ή όμάς τών λεγομένων νεοαττικών αναγλύφων, μεταξύ τών όποιων ό δίσκος τού Λονδίνου 
καταλαμβάνει τήν σπουδαιοτέραν θέσιν. Ή προσφατωτέρα εργασία περί τής τελευταίας 
ταύτης κατηγορίας, ή τού καθηγητού Schweitzer, δίδει με όλίγας, αλλά σαφείς λέξεις, τήν 
εικόνα τού ζητήματος τών νεοαττικών αναγλύφων, καθώς κα! τήν βιβλιογραφίαν2.

Ώς προς τό πλαστικόν σύμπλεγμα οι αρχαίοι ήδη άπέδιδον άμφιβάλλοντες τό πρωτό
τυπόν του είς τον Σκόπαν ή τον Πραξιτέλη. 'Η νεωτέρα όμως επιστήμη έζήτησε νά άνεύρη 
έν κοινόν αρχέτυπον δι’ όλας τάς παραστάσεις τών Νιοβιδών. Ό Lowy ύπεστήριξε μετά 
θέρμης τήν ύπόθεσιν, ότι τό αρχέτυπον τούτο ήτο ζωγραφικόν έργον τής Πολυγνωτείου 
τέχνης. Αλλοι, κα! ούτοι είναι οί περισσότεροι, φρονούν ότι δύνανται νά άναγάγουν τό αρχέ
τυπον τών νεοαττικών αναγλύφων είδικώτερον είς μίαν προγενεστέραν περίφημον άνάγλυφον 
διακόσμησιν κα! σκέπτονται γενικώς τον θρόνον τού έν 'Ολυμπία Διός τού Φειδίου3.

Ημάς ένδιαφέρει κυρίως ένταύθα τό πλαστικόν σύμπλεγμα, τού οποίου ή Φλωρεντινή 
έκδοσις είναι ή άρτιώτερον διασωθεΐσα. Ώς προς τό ζήτημα τής αρχικής διατάξεως τού 
συμπλέγματος καί προ παντός ώς προς τό άν οί θεοί ήσαν ή ούχί παρόντες, έπικρατεϊ μεγάλη 
διχογνωμία, ώς κα! γενικώς είς τάς περί Νιοβιδών θεωρίας. Ό Sieveking κα! ό Buschor 
ηιρονούν, ότι ή Νιόβη συμφώνως κα! προς τό περιεχόμενο ν τής ιδέας κα! προς τάς μεγαλυτέρας

1 Low}', Jahrb. d. Inst. 47 1932 56 έξ., εικόνες 9-11. 
Ό Lowy, έδημοσίευσε τάς παρατηρήσεις μου καί έπιρκο- 
δόμησεν έπί τούτων κατά τρόπον, ό όποιος σήμερον δέν μέ 
ευρίσκει απολύτως σύμφωνον. Παρ’ όλην τήν έλλειψιν βοη
θημάτων έν Κρήτη καί τήν παντελή αδυναμίαν μου νά 
παρακολουθήσω εύρύτερον τό ζήτημα, (έφ’φ καί σημαντική 
καθυστέρησις περί τήν δημοσίευσιν τοϋ ευρήματος), νομίζω 
ότι μερικά πράγματα τά όποια θά λεχθούν αμέσως κατω
τέρω συμπληρώνουν καί επανορθώνουν τάς γνώμας τοϋ

διαπρεπούς λογίου.
2 Schweitzer, Die Niobidenfriese des 5. Jahrhunderts 

(Festgabe zur Winckelmannsfeier des archaol. Seminars 
der Univ. Leipzig am 17 Dez. 1932). Αί δύο τελευταίοι έπί 
τοϋ γενικοϋ ζητήματος τών Νιοβιδών έργασίαι τοϋ Lowy 
(παρατιθέμενοιεφεξής ώς L.I καί L.II) έδημοσιεύθησαν έν 
Jahrbuch des Institutes 42 1927 80-136 καί 47, 1932 47-68.

3 Πρβλ. ιδία τήν μνημονευθεΐσαν έργασίαν τοϋ Schweit
zer καί Lowy 2, 48.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:51:03 EEST - 18.237.180.167



AE 1934-1936 0i Νιοβίδαι τής Ινάτου 11

διαστάσεις έξωτερικώς, κατελάμβανε την κεντρικήν θέσιν τοΰ συμπλέγματος, αμφοτέρωθεν 
δέ διηυθΰνοντο προς τό κέντρον τούτο τα λοιπά μέλη τοΰ συμπλέγματος1. Σπουδαΐον όμως 
πρόβλημα είναι ή παρουσία τών δΰο τοξευόντων θεών ή ου εις τό σύμπλεγμα. ’Επικρατεί 
γενικώς ή γνώμη, ότι οί θεοί δεν παριστάνοντο. Τα βέλη ήρχοντο «άνωθεν», όπόθεν αόρατοι 
έβαλλον ό ’Απόλλων καί ή Άρτεμις. Τά θύματα διά τούτο έ'τρεχον είκή καί ως έ'τυχε διά 
νά προφυλαχθούν, ούχί όμοιο- 
μόρφως προς την έν τώ κέντρφ 
μητέρα, ώς θέλουν ό Sieveking 
καί ό Buschor2. Όμοίως καί 
ό Koepp κατά την κριτικήν τής 
πρώτης μελέτης τού Lowy θεω
ρεί θεμελιώδους σημασίας τό 
γεγονός, κατά πόσον οί θεοί 
παριστάνοντο ή όχι είς τό αρχι
κόν ζωγραφικόν πρότυπον τού 
τελευταίου3.

Ή άνεύρεσις τής Άρτέμι- 
δος τής Ινάτου έπρεπεν επομέ
νως νά είναι σπουδαΐον γεγο
νός ώς προς τήν έπίλυσιν τοΰ 
προβλήματος. Δυστυχώς δεν νο
μίζω ότι παρέχει σπουδαίαν 
συμβολήν. Άν θέσωμεν αρι
στερά τήν τοξεύουσαν θεάν καί 
παρακολουθήσωμεν τήν διεύ- 
θυνσιν τού έκφεύγοντος βέλους 
άφ’ένός, καί άφ’ετέρου τήν 
διεύθυνσιν τού βλέμματος τής Νιόβης, τότε πρέπει νά τοποθετήσωμεν τήν τελευταίαν είς 
τοιαύτην θέσιν, ώστε δεν θά έφαίνετο έξ αυτής παρά τό αριστερόν πλευρόν καί ό μανδύας. 
Ή είκ. 10 δεν δίδει ακριβώς τήν σχέσιν αυτήν, διότι τότε δεν θά ήτο διό?^ου ανεκτή. Συγ
χρόνως θά έπρεπε νά τοποθετηθή ή Νιόβη ύψηλότερον καί ή ’Άρτεμις χαμηλότερον, πράγμα 
τό όποιον άπαγορεύει πάλιν ή θέσις τού τόξου, δεικνύουσα ότι ή θεά τοξεύει ύψηλόθεν. 
Άφ’ έτέρου αί μακραί πλευραί τών πλίνθων δεικνύουν καθαρά τήν κυρίαν όψιν τών άγαλ- 
ματίων, όπως τήν ήθέλησεν ό τεχνίτης καί ήτις είναι ή τής είκ. 10 διά τήν Άρτεμιν καί 
ή τού πίν. 1 διά τήν Νιόβην. Έν τοιαύτη δέ περιπτώσει, τό βέλος τό όποιον φέρει είς τό 
ίσχίον της ή κόρη δεν δύναται νά προέρχεται εκ τού τόξου τής Άρτέμιδος, είς ήν θέσιν 
εύρίσκονται τώρα αί τρεις μορφαί. Τούτο όμως ό τεχνίτης τό έγνώριζε, αλλά, ώς θά δειχθή 
κατωτέρω, είχεν ύπ’ όψει του άλλην θέσιν τής κόρης, ότε ή θεά άφήκε τό βέλος. Τό γεγονός

Είκ. 10 Τα άγαλμάτια τής 3Ινάτου.

1 Miinchener Jahrb. der bildenden Kunst 7 1912 115. 34 1919 21.
2 Lippold έν Munch. Jahrb. 1913, 248 καί Rom. Mitt. 3 Gott. Gel. Anz. 1929 161 έξ.
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12 Σπυρίδωνος Ν. Μαρινάτου ΑΕ 1934-1935

τοΰτο θεωρώ σπουδαΐον, διότι δεν δύναται νά ύποστηριχθή κατόπιν τούτων, ότι ό τεχνίτης 
μετέβαλε ριζικώς την στάσιν κα! διεύθυνσιν τής Νιόβης τοϋ Φλωρεντινού αντιτύπου, ϊνα 
προσαρμόση ταύτην προς την άθλίαν του Άρτεμιν

Τάς δυσκολίας ταύτας παρεδέχθη και ό Lowy1 2, όστις περαιτέρω πιστεύει ότι τό βέλος 
δεν δύναται ένεκα τούτου νά προέρχεται εκ τής Άρτέμιδος κα'ι διερωτάται μήπως ό ’Απόλ
λων ήτο εκείνος, όστις έτόξευε τάς θυγατέρας. Δυστυχώς εγώ δεν δύναμαι πλέον νά πιστεύσω 
τοΰτο. Ότε έγραφα τάς ανωτέρω δυσκολίας εις τον Lowy, ήλπιζα ότι ή περαιτέρω εΰρεσις 
ετέρων άγαλματίων τού συμπλέγματος ή τουλάχιστον τού κοινού βάθρου θά έχυνε περισσό
τερον φώς εις τό ζήτημα. Τούτο δε περιέμενε καί εκείνος3. Δυστυχώς ή άνασκαφή δεν έδειξε

Είκ. 11. ’Ανάγλνφον της Villa Albani (φωτογραφία Altnari).

τίποτε νεώτερον, αν κα! μη εντελώς διεξαχθεΐσα. Άν τυχόν ύπήρχον και άλλα άγαλμάτια, 
ταΰτα θά έχη παρασύρει πρό πολλού ό ποταμός, αλλά θεωρώ πολύ πιθανώτερον, ότι ό κάτο
χος τής έπαύλεως άρχήθεν κατείχε μόνον τά δύο παρόντα έργα.

Περαιτέρω ζήτημα γεννά ή τυπολογική κατάταξις τού εύρεθέντος άγαλματίου τής 
Αρτέμιδος. Θά έπερίμενέ τις, ότι αυτή έπρεπε νά είναι άντίγραφον τής τοξευούσης θεάς, 

ήτις εμφανίζεται ή ιδία πάντοτε έπί τών νεοαττικών αναγλύφων, κυρίως επί τού αναγλύφου

1 Τήν ιδέαν ταύτην μοΰ έξέφρασεν ώς πιθανήν δι’ έπιστο- 
λής του ό Rodenwaldt, άλλα κατωτέρω θά δειχθή ότι τό 
άγαλμάτιον παρουσιάζει σπουδαίας διαφοράς άπό τοΰ Φλω
ρεντινού συμπλέγματος, αί όποΐαι άσφαλώς ήσαν πέραν 
τών δυνάμεων τοϋ μετριωτάτου τεχνίτου τών άγαλματίων. 
"Αλλως ή Νιόβη δέν δύναται νά προσαρμοσθή πρός τήν 
Άρτέμιδα, δπως δήποτε καί άν τοποθετήσωμεν ταύτην.

2 Lowy II 57 εξ.

3 Έ. ά. 57. Αί πλίνθοι τών άγαλματίων, προωρισμέναι 
πρός ένθεσιν, μοΰ έγέννησαν τότε τήν έλπίδα, ότι θά άνευ- 
ρίσκετο τουλάχιστον τό κοινόν βάθρον μέ τάς άνωμαλίας 
τοϋ εδάφους, άπαραίτητον εις τήν κατανομήν τοΰ συμπλέγ
ματος. Τοΰτο δέον νά συνέβαινε καί εις τάς άλλας εκδόσεις 
(λ. χ. τήν τής Νιοβίδος Chiaramonti), ένφ ή Φλωρεντινή 
εκδοσις συσσωματώνει έν μέρει τό άνώμαλον έδαφος όμοΰ 
μετά τών πλίνθων, πρβλ. Sieveking-Buschor έ. ά. 119.
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AE 1934-1935 Οί Νιοβίδαι τής Ινάτον 18

Albani (είκ. 11) καί επί τοΰ δίσκου τοΰ Λονδίνου1. Άλλ’ υπάρχουν ανυπέρβλητοι δυσκο- 
λίαι: Ου μόνον ή αντίθετος διεύθυνσις (ή Άρτεμις είκονίζεται επί των αναγλύφων πάντοτε 
τοξεύουσα έξ δεξιών), άλλα προ παντός ό ρυθμός. Ό Lowy φαίνεται νά πιστεΰη, ότι υπάρχει 
αναλογία τις μεταξύ τής Άρ- 
τέμιδος τοΰ ήμετέρου άγαλ- 
ματίου καί τής των αναγλύ
φων2, άλλα δεν πιστεύω νά 
είναι δυνατόν, έν ώ έξ άλλου 
συμμερίζεται καί ό ίδιος την 
παρατήρησίν μου, ότι ό 
ρυθμός τοΰ άγαλματίου δεν 
δύναται νά άνήκη εις τον 
5ον αιώνα.

Έξ άλλου ούδείς έκ τών 
γνωστών, εις εμέ τουλάχιστον, 
τύπων άγαλμάτων τής Άρτέ- 
μιδος πλησιάζει άρκετά προς 
τό ήμέτερον άγαλμάτιον, ούτε 
και ό Lowy ήδυνήθη νά υπό
δειξη κανένα. Θά ήτο έν τού
τους πολύ παράδοξον νά μη 
μας παραδοθή εις τόσον περί
φημος τύπος, άν πράγματι ή 
Άρτεμις αύτη άνήκεν άρχι- 
κώς εις μίαν άπό τάς πλαστι- 
κάς εκδόσεις τών Νιοβιδών.
"Οταν όμοΰ μετάπάντανντού
των άναλογισθώμεν καί την 
περιγραφεΐσαν ήδη άθλίαν 
ποιότητα τοΰ άγαλματίου καί 
τάς έ'τι άθλιωτέρας πλαστικάς 
άναλογίας, έν άντιθέσει προς 
τό άσυγκρίτως άνώτερον r„ „ ,ΤΤ ,, , , , ...1 ν Κικ. 1J. Η Νιόβη της Φλωρεντίας \φωτογραφία Alrnan).
άγαλμάτιον τής Νιόβης, δεν
άπομένει, νομίζω, παρά μία ερμηνεία: Ό τεχνίτης, είτε αύθορμήτως είτε κατά παραγγελίαν, 
κατεσκεύασε μόνος του την Άρτεμιν, τής οποίας ή συμπίλησις φέρει την σφραγίδα τής 
άξίας του. Δεν είχε πρότυπον ϊνα τό άντιγράψη, ώς συνέβαινε μέ την περίπτωσιν τής Νιόβης. 
Εντεύθεν ή μεγάλη διαφορά ποιότητος μεταξύ τών δύο άγαλματίων. Μία συστηματικωτέρα

1 Lowy I Beilage 9 zu S. 136. Τάς φωτογραφίας τών τοΰ κ. Doro Levi, Φλωρεντία, 
εικόνων 11 -13 οφείλω εις τήν ευγενικήν ύποχρεωτικότητα 2 Lowy II 57.
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ερευνά, την οποίαν έγώ δεν δύναμαι δυστυχώς να άναλάβω, θά δυνηθή ίσως να δείξη πόθεν 
ήρύσθη ό τεχνίτης τα στοιχεία τα όποια μετεχειρίσθη ϊνα σύμπηξη την Άρτεμίν του, εις 
την οποίαν έφήρμοσε κεφαλήν είλημμένην έκ τοΰ κύκλου τών Νιοβιδών μάλλον ή έκ παν
τός άλλου κύκλου1.

Έλθω μεν ήδη εις τό δεύτερον και σπουδαιότερον αγαλμάτιον, τό τής Νιόβης. Συμ-
φώνως προς τούτο, τό όποιον 
διατηρείται ακέραιον, δυνάμεθα 
νΰν να ελέγξω μεν τάς συμπλη
ρώσεις τής Φλωρεντινής Νιό
βης1 2. Πράγματι διαφορα'ι αισθη
τά! παρατηρούνται εις τα συμ- 
πληρωθέντα μέρη: Δεξιάν κάτω 
χεΐρα τής Νιόβης, δεξιάν χεΐρα 
τής θυγατρός (ήτις εν τούτοις άν 
έφήπτετο τού βραχίονος τής 
Φλωρεντινής Νιόβης θά άφηνεν 
ίχνη) κα! τέλος αριστερόν πόδα 
τής θυγατρός, δστις συμφώνως 
προς τό Κρητικόν άντίτυπον δέον 
νά χαμηλώση περισσότερον και 
νά έφοδιασθή μέ σανδάλιον.

Αί διάφορά! τού Φλωρεντι
νού συμπλέγματος (εικ. 12) από 
τού Κρητικού είναι αί ακόλου
θοι: Πρώτον τής Κρητικής Νιό
βης ολόκληρον τό άνω σώμα 
έχει στροφήν περισσοτέραν προς 
τό αριστερόν της μέρος, περισ
σότερον δε προς τό μέρος τούτο 
έχει άποσυρθή κα! ή κόρη3. Δεύ

τερον ό αριστερός βραχίων τής Νιόβης κρατεί χαμηλά τό ίμάτιον, τό όποιον σύρει έπ! τής 
ψυχορραγούσης κόρης. Τρίτον ή κεφαλή τής Νιόβης δεν στρέφεται υψηλά, άλλ’ όριζοντίως 
προς τά δεξιά της. Ή διεύθυνσις τών οφθαλμών της ήτο έτι λοξοτέρα προς τήν αυτήν διεύ- 
θυνσιν, ώς δεικνύει ή θέσις τής ζωγραφιστής ΐριδος. Τέταρτον ή πτύχωσις γενικώς τής

14 Σπυρίδωνος Ν. Μαρινάτου ΑΕ 1934-1935

Είκ. 13. Κεφαλή της Φλωρεντινής Νιόβης (φωτογραφία Alinari).

1 Διαφορα’ι ρυθμοΰ παρατηρούνται έν τούτοις εις τούς 
ήμικυκλικώς καί άλλως πλασσομένους οφθαλμούς παρά 
τούς φοειδεις τοιούτους τής Νιόβης.

2 Όλαι αί συμπληρώσεις άναφέρονται παρά Amelung, 
Fflhrer durch die Antiken in Florenz 117 Nr. 174(211).

3 Τό πράγμα γίνεται φανερόν διά παραβολής τοΰ Φλω
ρεντινού συμπλέγματος είκ. 12 προς τόν πίν. 1 καί τήν εικ. 10.

"Ινα ή κόρη τοΰ Κρητικού άγαλματίου φανή υπό τήν αυτήν 
οπτικήν γωνίαν ύφ’ ήν καί ή τοΰ Φλωρεντινοΰ έργου, πρέ
πει τό αγαλμάτιον νά στραφή τόσον πολύ πρός τά αριστερά 
(όσον περίπου επί τής είκ. 10), ώστε ή Νιόβη τής Κρήτης 
παρουσιάζεται τότε εις εντελώς διαφορετικήν θέσιν άπό τήν 
Φλωρεντινήν τοιαύτην.
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Κρητικής Νιόβης φέρει άλλον, άδρότερον χαρακτήρα, έτι δέ ή κόμμωσις καθώς καί ή έκφρα- 
σις τοϋ προσώπου, περ'ι ών κατωτέρω. Πέμπτον τέλος ή κόρη φέρει ενταύθα την οπήν τού 
βέλους έπ'ι τού ισχίου, ής στερείται τό Φλωρεντινόν άντίτυπον.

"Ινα δυνηθώμεν να έκτιμήσωμεν δεόντως τάς κυριωτέρας των διαφορών τούτων μεταξύ 
των δύο αντιτύπων, μία ψυχολογική άνάλυσις τής τραγικής στιγμής είναι αναγκαία, ήτις θα 
διευκολύνη τήν κατάληψιν τής προσ
πάθειας τού καλλιτέχνου:

Τό σύμπλεγμα τής Νιόβης μετά τής 
νεωτάτης θυγατρός δεν άπαντά εις τά 
υπόλοιπα έ'ργα τού κύκλου των Νιοβι
δών εκτός από τήν Φλωρεντινήν έ'κδοσιν 
καί τον μαρμάρινον γραπτόν πίνακα τής 

πηίας1. Είς άμφότερα τά μνημεία 
ή κεφαλή τής Νιόβης στρέφεται υψηλά, 
είς τό μέρος όπόθεν έρχεται ό κίνδυνος, 
όπως συνήθως λέγουν, ή προς έκφρασιν 
τής ΰψίστης απελπισίας. Οί παλαιότεροι 
μάλιστα αισθητικοί άνεγνώριζον είς τήν 
έκφρασιν τής Νιόβης τήν «άρχομένην 
άπολίθωσιν». Ή Φλωρεντινή Νιόβη δει
κνύει τά αισθήματα ταϋτα δι’ υπερβο
λής, ήτις άριστα ίσως έχαρακτηρίσθη 
υπό τοϋ Robert ως «σχεδόν θεατρικόν 
πάθος». Ή ΰψωσις τής κεφαλής ελαφρώς 
προς τά άνω δεν έχει άλλον σκοπόν, 
παρά νά δώση φανερωτέραν τήν έπιζη- 
τηθεΐσαν έκφρασιν τού προσώπου. Ή 
ΰψωσις τού ίματίου κατά τρόπον, ό 
όποιος είναι εξεζητημένος καί δύσκολος, 
πολύ ολίγον άρμοδία ούσα νά προφυλάξη 
τήν κόρην άπό τού κινδύνου, δίδει πραγματικώς τήν έντύπωσιν μιας καθαρώς θεατρικής, 
σκηνικής χειρονομίας.

Ή Νιόβη τής Τνάτου άποτελεΐ ψυχολογικώς έντελώς διάφορον έκδοσιν. Τά πράγματα 
εδώ είναι περισσότερον άνθρώπινα. Ή τελευταία κόρη τής Νιόβης, ήτις είναι αυτήν τήν 
στιγμήν καί τό τελευταΐον επιζών τέκνον της, καταφεύγει είς τον κόλπον τής μητρός της 
θανασίμως ήδη πληγωμένη. Τό βέλος έχει ήδη άφεθή καί φαίνεται έμπεπηγμένον είς καίριον 
σημεϊον, πρέπει δέ νά ύποτεθή ύπαρχον, άν καί ή δήλωσίς του παρημελήθη καί επί τοϋ 
Φλωρεντινού συμπλέγματος. Δεν δύναμαι νά συμφωνήσω προς τον L5wy, όστις προκειμένου 
καί περί τοϋ Κρητικού έτι συμπλέγματος φρονεί, ότι «ή Νιόβη δεν άντε?ιήφθη άκόμη, ότι

1 Lowy I, 89 είκ. 9.

ΕΙκ. 14. Κεφαλή τής Κρητικής Νιόβης.
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16 Σπυρίδωνος Ν. Μαρινάτου ΑΕ 1934-1935

τό βέλος έπληξεν ήδη»Ή κόρη δεν καταφεύγει προς προφύλαξιν είς την Νιόβην, άλλα 
σωριάζεται ήδη ψυχορραγούσα είς τάς μητρικάς αγκόλας. Έβλήθη προτού ακόμη καταφυγή 
προς την μητέρα της, διά τούτο κα'ι ή διεύθυνσις τού βέλους δεν συμφωνεί τώρα πλέον προς 
την θέσιν τής Άρτέμιδος. Τό πράγμα ό τεχνίτης τό προϋπέθετε, δι’ αυτό δεν έφρόντισε 
περί τούτου. Ή στάσις τής κόρης φανερώνει την οδύνην και την αγωνίαν τού θανάτου. 
Τό σώμα της λυγίζει τόσον εκφραστικά προς τήν πλευράν τού πόνου, ή κίνησις τής δεξιάς 
χειρός της καί ή προς τά όπίσω έρριμμένη κεφαλή της συμπληρώνουν τόσον καλά τήν 
έ'κφρασιν αύτής τής επιθανάτιου οδύνης, ώστε είναι φανερόν τό ψυχορράγημα. Ή Νιόβη 
έναγκαλίζεται τήν κόρην της εν έπιγνώσει ότι αΰτη ψυχορραγεί. Ή κίνησις τής χειρός της 
με τον μανδύαν είναι αυτόματος κίνησις ενστίκτου, ή οποία δεν σκοπεί πλέον νά προφυλάξη 
άπό τον κίνδυνον, αλλά μάλλον νά καλύψη τήν έκπνέουσαν. Ή κεφαλή τής τραγικής μητρός 
κατά τήν στιγμήν αυτήν στρέφεται κατά τι, όχι εξ ολοκλήρου, προς τό μέρος τής θεάς, 
ύποτιθεμένης προφανώς αοράτου, αλλά τό πρόσωπόν της έχει έ'κφρασιν τελείως αντίθετον 
τού τής Φλωρεντινής Νιόβης (εικόνες 13-14). Δεν δεικνύει τον ύπέρτατον πόνον, αλλά τήν 
άγέρωχον περιφρόνησιν προς τήν σκληράν θεάν, ήτις καταχράται τής θείας της δυνάμεως 
απέναντι οντων άσθενεστέρων καί—τό σπουδαιότερον — αθώων.

Ή τελείως διάφορος αΰτη έ'κδοσις άπό τής γνωστής παραδόσεως τού Φλωρεντινού 
αντιτύπου καί τού πίνακος τής Πομπηίας θά ήτο πολύ νά παραδεχθώμεν, ότι οφείλεται είς 
ένα άπλούν τεχνίτην σαρκοφάγων. Ή μετριωτάτη μάλιστα έκτέλεσιςτών έργων καί ιδιαιτέρως 
τά πολλαπλά σφάλματα επί τής ίδιοπνεύστου Άρτέμιδος δεικνύουν, ότι πρόκειται περί 
χειρώνακτος στερουμένου πόσης προσωπικότητος2. Είς ταύτα έ'ρχεται νά προστεθή μία 
αξιοπαρατήρητος διαφορά είς τον ρυθμόν πτυχώσεως τών δύο εκδόσεων, Φλωρεντινής 
καί Κρητικής.

Ή παραβολή τών δύο έργων δεικνύει, ότι άν καί ένγενικαΐς γραμμαΐς συμφωνούν μεταξύ 
των σχεδόν πτυχήν προς πτυχήν, έν τούτοις παρουσιάζουν βασικήν διαφοράν ώς προς 
τό έπιζητούμενον αποτέλεσμα, τήν διαφοράν ακριβώς εκείνην, τήν οποίαν ώς προς τον ρυθμόν 
παρουσιάζει καί ή «δευτερότοκος κόρη» τής Φλωρεντίας παραβαλλομένη προς τήν περίφημον 
Νιοβίδα Chiaramontik Είς τήν Κρητικήν Νιόβην τό «αποτέλεσμα φωτός καί σκιάς», όπως 
τό ώνόμασαν οί Sievecking καί Buschor, έπιζητεΐται κατά τρόπον άδρότερον. Αί έπιφάνειαι 
φωτός τών πτυχώσεων είναι πλατύτεραι καί συνδυάζονται προς τάζ βαθείας σκιάς άποτόμως, 
άνευ ενδιαμέσων μεταβάσεων. (Πρβλ. τούς πίν. 1-2 καί τήν είκ. 12). Είς τήν Φλωρεντινήν 
Νιόβην τουναντίον παρεμβάλλονται λεπτότεραι καί λεπτόταται πτυχώσεις, ώστε έκάστη 
«επιφάνεια φωτός» επί τού πρώτου έργου κατατέμνεται έπί τού δευτέρου είς πολλά μικρότερα 
σκοτεινά καί φωτεινά πεδία. Ό Lowy παραβάλλει τό πράγμα προς τήν μέθοδον τών λεπτών 
ίχνογραφικών φωτοσκιάσεων διά μολυβδίδος ή γραφίδος, ούχί δε διά χρωστήρος4.

1 Lowy II, 59. 1, 122-3 είκ. 21-22 ή παρά Roscher, Lexikon κλπ. 3 σ. 419.
2 Πρβλ. επί τού ζητήματος τούτου Lowy I, 121 δστις Τάς διαφοράς τονίζουν οί Sieveking-Buschor καί κατ’ αύ- 

έπίσης άρνεΐται ελευθερίαν είς τούς χειρωνακτικούς άντι- τούς περαιτέρω αναπτύσσει ό Lowy έ. ά. 113.
γραφείς τοΰ Φλωρεντινού συμπλέγματος, οΐτινες έν τούτοις 4 «Zeichnerische Modellierung» καί «durch linear 
ήσαν άσυγκρίτως ανώτεροι τού ήμετέρου τεχνίτου. empfundene Schatten. Lowy I 121.

3 ’Αναπαυτικούς άμφότεραι αί απεικονίσεις παρά Lowy,
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AE 1934-1935 Ol Νιοβίδαι της Ινάχου 17

’Ανάλογος είναι ή έντΰπωσις καί έκ των κομμώσεων τών δυο έργων, τής Φλωρεντινής 
Νιόβης φερούσης έκαστον πλόκαμον καί έκάστην ομάδα τών τριχών κατατετμημένα 
πυκνότερον καί λεπτότερον ή έπί τοΰ Κρητικού άγαλματίου. Πάντα ταΰτα ίσως δεν θά είναι 
ορθόν νά αποδοθούν απλώς εις την προχειροτέραν εργασίαν τοΰ τελευταίου τούτου έργου, 
άλλ’ είναι πιθανώτερον, ότι ό τεχνίτης είχεν ενταύθα προ οφθαλμών άλλο πρότυπον παρά 
τό τής Φλωρεντινής Νιόβης.

'Ότι τοιοΰτο πρωτότυπον υπήρχε, καθιστά πολύ πιθανόν ή ΰπαρξις τής Νιοβίδος 
Chiaramonti, ήτις παραβαλλόμενη προς την αντίστοιχον Νιοβίδα τής Φλωρεντίας δεικνύει 
την αυτήν π?ιαστικότητα πτυχώσεως και την αυτήν άπομάκρυνσιν από τής «ίχνογραφικής» 
ψωτοσκιάσεως. Διά τήν μεγάλην υπεροχήν τοΰ ρυθμού, ή Νιοβ'ις Chiaramonti θεωρείται 
γενικώς πρωτότυπον έργον, αν καί είς τήν χρονικήν του τοποθέτησιν επικρατεί ή αυτή 
διχογνωμία ή ύπάρχουσα καί ώς προς τό σύμπλεγμα τής Φλωρεντίας1.

"Οπου δήποτε καί αν κεΐται ή αλήθεια, θεωρώ πο?ώ πιθανόν ότι ενταύθα δέον 
νά καταταχθή καί τό πρωτότυπον τής Νιόβης τής Ίνάτου. Εϊδομεν δτι αύτη παρουσιάζει 
σπουδαίας διαφοράς καί ώς προς τον ρυθμόν τής πτυχώσεως καί προ παντός ώς προς τήν 
σύλληψιν τών ψυχολογικών στιγμών από τήν Φλωρεντινήν. Αί διαφοραί αύται δεν πρέπει 
νά αποδοθούν είς τον μετριώτατον τεχνίτην, όστις δεν είναι δυνατόν νά είχε τήν παραμικρόν 
καλλιτεχνικήν πρωτοβουλίαν. Υπολείπεται επομένως νά παραδεχθώμεν, δτι λαβών τήν μετρίαν 
παραγγελίαν του άπό τον μέτριον επίσης φιλότεχνον τής Ίνάτου, δστις ήθελε νά έχη καί 
"Αρτεμιν τοξεύουσαν, είργάσθη ώς ακολούθως: Συνεπίλησε μίαν Αρτεμιν έκ διαφόρων 
στοιχείων, ήτις τοξεύει έξ αριστερών παρά τήν εναντίαν παράδοσιν τού κύκλου τών νεοαττικών 
αναγλύφων. Τό δαιμόνιόν του τον έβοήθησε πολύ ολίγον είς τήν επιτυχίαν αυτής τής 
συμπιλήσεως. Προκειμένου δμως περί τής Νιόβης επέτυχε πολύ καλύτερον, διότι άντέγραψεν 
ύπάρχον πρωτότυπον. Τό δε πρωτότυπον εκείνο ήτο άλλο παρά τό Φλωρεντινόν. Παρίστανε 
μίαν Νιόβην με πλαστικώτερον ρυθμόν πτυχώσεως, μέ κινήσεις όλιγώτερον «θεατρικός» 
καί περισσότερον ψυχολογημένος καί μέ έκψρασιν άγέρωχον ξένην προς τά έργα τής 
Φλωρεντίας καί τής Πομπηίας. Τό πρωτότυπον λοιπόν ήτο μιας άλλης έκδόσεως παρά τήν 
Φλωρεντινήν, πιθανώτατα δε τής έκδόσεως έκείνης, είς τήν οποίαν δέον νά άποδοδσωμεν καί 
τήν Νιοβίδα Chiaramonti.

ΣΠ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ

1 Τά Φλωρεντινά έργα -θεωρούν αντίγραφα άλλοι τής 
πρωτοτύπου έκδόσεως τού Δ' αϊώνος καί άλλοι μιας μεταγε
νέστερος, ελληνιστικής μεταπλάσεως. Τήν Νιοβίδα Chiara-

monti θέλουν άνήκουσαν άλλοι είς τόν Δ' αιώνα, άλλοι είς 
τήν πρώιμον έλληνιστικήν καί άλλοι είς τήν Περγαμηνήν 
τέχνην. Munch. Jahrb. 7 1912 119120.
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