
ΑΡΧΑΪΚΟΝ ΑΝΑΓΛΥΦΟΝ ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ ΕΚ ΣΠΑΡΤΗΣ

Οί Διόσκουροι συνδέονται μέ την Λακωνικήν, όσον μέ ούδεμίαν άλλην περιο
χήν τοΰ αρχαίου κόσμου. Τούτο μάλιστα από των πρωιμωτάτων χρόνων τής Ελ
ληνικής ιστορίας, δεδομένου ότι την σύνδεσιν αυτήν την εΰρίσκομεν τόσον εις 
την 'Ομηρικήν (Γ 237 - 247. λ 300 - 306, ω 199), όσον καί την Ήσιόδειον παρά- 
δοσιν (Σχόλια Πινδ. Νεμ. X 150). Συνάπτονται μέ τον Τυνδάρεων καί την Λακεδαί- 
μονα και καλούνται Λακεδαιμόνιοι κα'ι Τυνδαρίδαι. Έχουν γεννηθή εις την Λακω
νικήν νπο Ταΰγετον κορυφή δρεος μεγάλοιο (Ομ. Υμν. XXXIV, 4) καί ή κατοι
κία των εΰρίσκεται είς τήν Θεράπνην (Παυς. III 16. 2-Άλκ μάν εις Σχόλια Ευρ. 
Τρφάδ. στίχ. 120, άπόσπ. 5 Bergk 4). Ή λατρεία των εΰρίσκεται είς κάθε γωνίαν τής 
Λακωνικής γής καί έκτος τών αναθηματικών αναγλύφων, τα όποια τούς είκονίζουν, 
είς αυτούς αφιερώνονται καί ανάγλυφα από τα καλούμενα Θεοξένια1.

Τάς γνώσεις μας περί τών Διοσκούρων έπλούτισαν σημαντικώς καί τα λείψανα 
τής αρχαίας τέχνης, όσα μέχρι σήμερον ήλθον είς φώς, καί τούτο ισχύει ιδιαιτέρως 
διά τήν Λακωνικήν. Έδώ έ'χομεν μίαν μεγάλην σειράν έργων, άναγομένων είς τήν 
λατρείαν καί τάς περί τών Διοσκούρων πεποιθήσεις, τά περισσότερα δε τούτων 
είναι ανάγλυφα, τά όποια καλύπτουν περίοδον τουλάχιστον οκτώ αιώνων.

Τούτο διότι τά παλαιότερα είναι έ'ργα τού 6ου π. X. αίώνος, ενώ τά νεώτερα 
φθάνουν μέχρι τού τέλους τού 2ου μ. X. αίώνος καί, εκτός τών άλλων, δίδουν μίαν 
χαρακτηριστικήν είκονογράφησιν ενός βασικού λατρευτικού σχήματος. Είς τήν γνω
στήν δε αύτήν μακράν σειράν τών Λακωνικών αναγλύφων Διοσκούρων1 2 ήλθε νά 
προστεθή ακόμη έν αρχαϊκών χρόνων μαρμάρινον άνάγλυφον (είκ. I)5.

1 Ή κυριωτέρα πηγή διά τούς Διοσκούρους έν Λα
κωνία είναι ό ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ 111,11 έξ. Πρβλ. J. Μ. ΡΑ- 

τον, De cultu Dioseurorum apud Graecos, 1894, δπου 
περιέχονται τά σχετικά μέ τούς Διοσκούρους έν Λα- 
κωνίφ. μ. adbert, Castor et Pollux en Italie, 1883. 
Τά άρΌρα Dioscuren έν paddy- wissowa και ROSCHER, 

Lexicon, wide, Lakonische Kulte, 1893, σ. 30 ·/.. εξ. 
DENEKEN, De Theoxeniis σ. 1 έξ.’Άρθρα Tyndareos καί 
Tyndarides έν RE· F. CHAPOUTHIER, Les Dioscu- 
res au service dime deesse, 1935, σελ. 3 έξ. άσχο- 
λούμενον μέ μίαν ειδικήν πλευράν τής λατρείας τών 
Διοσκούρων. μ. ρ. nidsson, Griech. Eeste, σελ. 417 έ. 

Min. Myc. Religion 2 κυρίως σελ. 469 έξ. καί Gescli. 
griech. Rel. I 380 έξ.

2 dressed - michhoefer, Ath. Mitt. 2 (1877) σ.

313-314,383-395. fdrtwangder, Ath. Mitt. 8 (1883) 
σ. 373. cahen, BCH 1899 σ. 599, πληρέστερον a. j. b. 

wace, A Catalogue of the Sparta Museum, Oxford 
1906, σελ. 135 άρ. 7, 8 σ. 136 άρ. 9 - 15 b, σ. 138 άρ. 
27, σ. 158 άρ. 201-203, σ. 161 άρ. 291, σ. 166 άρ. 319, 
σ. 170 άρ. 356, σ. 178 άρ. 447, σ. 181 άρ. 467, σ. 183 
άρ. 490, σ. 186 άρ. 511, σ. 191 άρ. 575, σ. 192 άρ. 581, 
σελ. 193 άρ. 588, σ. 196 άρ. 613, σ. 200 άρ. 665, σ. 201 
άρ. 674. Επίσης μία χρονολογική κατάταξις δλης τής 
σειράς έν συνδυασμφ καί μέ άνάγλυφα μή εύρισκόμενα 
είς τήν Λακωνίαν σελ. 113-114. Ίδιαίτεραι παρατη
ρήσεις διά τά ενεπίγραφα άνάγλυφα άριΌ. 201 - 203, 
τά όποια άποτελοϋν ειδικήν ομάδα σελ. 33.

3 ΕΰρέΟη τυχαίως κατά τήν κατασκευήν λάκκου, είς 
τόν κήπον τής παλαιάς οικίας τοΰ Ίω. Παπαγιαν-
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92 Χρύσανθού Ά8. Χρήστου ΑΕ 1955

Τό νέον τούτο άνάγλυφον είναι πλήρες, έκτος ολίγων ζημιών, τάς όποιας έχει 
ύποστή κατά τάς στενάς πλευράς, όπου έχουν καταστραφή οί ανάγλυφοι όψεις, καί 
εις τον ποδίσκον, τού οποίου ελλείπει τό ήμισυ. Διά τού νέου δε έργου προστί-

Εΐκ 1 Τό νέον αρχαϊκόν άνάγλυφον των Διόσκουρων έκ Σπάρτης.

θενται νέα πολύτιμα στοιχεία εις όσα ήδη γνωρίζομεν περί τής πρωίμου Λακωνι
κής τέχνης καί τής είκονογραψήσεως των Διόσκουρων.

νοποΰλου εις τήν διασταύρωσιν των οδών 'Αγησιλάου 
καί Ευαγγελίστριας. Μάρμαρον κυανόφαιον μέ αρκε
τήν ομοιότητα πρός τόν λίΦον άλλων αρχαϊκών έρ
γων τοϋ Μουσείου Σπάρτης, tod - wace;, Catalogue 
άρ. 1, 3, 4, 447, 451. Φέρει κάτω ποδίσκον έθραυσμέ- 
νον αριστερά καί άνω δυο μικράς πυραμιδοειδείς εξάρ

σεις στερεώσεως. "Υψ. όλ. 0,71 άνευ τοΰ ποδίσκου καί 
των εξάρσεων άνω 0,60. Πλ. όλ. άνω 0,41 κάτω 0,39 
άνευ των δφεων των στενών πλευρών πλ. άνω 0,36 
κάτω 0,34. Πάχ. 0,08-0,10. Βά0·ος αναγλύφου 0,010- 
0,016. Ποδίσκου ΰψ. 0,08 πλ. 0,11. Των εξάρσεων άνω 
ύψ. 0,03 πλ. 0,05 πάχ. 0,03.
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Ή περιγραφή δμως τοϋ νέου αναγλύφου είναι απαραίτητος πριν ή έπιχει- 
ρήσωμεν μίαν πρώτην απόπειραν ερμηνείας καί τοποθετήσεώς του εις την δλην σει
ράν. ’Άλλωστε καί έκ πρώτης δψεως τό νέον έργον δΰναται ευκόλως να συναρ- 
τηθή με τα παλαιότερα καί σημαντικότερα ανάγλυφα Διόσκουρων τοΰ Μουσείου 
Σπάρτης ι.

Παρά μερικάς χαρακτηριστικός ομοιότητας μέ τό άρ. 575 τό νέον άνάγλυφον 
παρουσιάζει καί άρκετάς ιδιομορφίας (είκ. 2)1 2. Εις τό νέον άνάγλυφον (είκ. 1), δπως 
καί εις τό άριθ. 575 (είκ. 2), οί Διόσκουροι είκονίζονται εντός πλαισίου, ίστάμενοι 
αντιμέτωποι καί εις απολύτως συμμετρικός στάσεις3, είναι εντελώς γυμνοί καί εν 
κατατομή (προφίλ) κρατούντες τό δόρατα άνά χεϊρας, ό εις τό δεξιόν είκονιζόμενος

Είκ. 2. Τό ύπ’ άριθ. 575 άνάγλυφον Διόσκουρων τοϋ Μουσείου Σπάρτης.

διά τής αριστερός χειρός, ό εις τό αριστερόν διά τής δεξιός χειρός. Τό δόρυ τής εις 
τό αριστερόν μορφής διακρίνεται ελαφρότατα επί τοΰ σώματος κατερχόμενον από 
τής όσφύος μέχρι τοΰ γόνατος καί ασφαλώς θά συνεπληροΰτο διά χρώματος. Τό 
δόρυ τής έτέρας μορφής, ευρισκόμενον όπισθεν τοΰ σώματος, δεν έχει δηλωθή κατά

1 tod - wace, Catalogue άρ. 447, 675, ώς και τήν 
διπλήν πυραμιδοειδή στήλην άρ. 1.

2 Τό άρ. 575 έχει δημοσίευσή άπό σχεδίασμα εις τό 
BCH 1899, σ. 600, perrot-chipiez, Histoire de l’Art, 
VIII σ. 446 είκ. 216, tod-wace, Catal. σελ. 191 είκ. 
65, άλλά νομίζω ότι ή νΰν δημοσιευόμενη φωτογρα
φία δίδει σαφέστερον τά χαρακτηριστικά τοΰ ανάγλυ
φου, κυρίως ώς προς τάς λεπτομέρειας.

3 Τά χαρακτηριστικώτερα των λεγομένων ηρωικών

άναγλυφων δέν έχουν περιθώρια καί αί μορφαί καλύ
πτουν ολόκληρον τήν επιφάνειαν τοϋ λίθου. Πρβλ. 
tod - wace, Cat. σελ. 102-111 είκ. 1-8, 10, 12 επί
σης Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ, Λακωνικά άνάγλυφα, εις Πελοπον- 
νησιακά I (1956) σελ. 255 είκ. 1. Άντιθέτως τά πε
ρισσότερα [των άναγλυφων τών Διόσκουρων δίδουν 
τάς μορφάς εντός περιθωρίων' πρβλ. tod - wace, Cat. 
σελ. 138 είκ. 30, σελ. 158 είκ. 38 καί 39, σ. 170 είκ. 49, 
σ. 178 είκ. 56, σ. 191 είκ. 65.
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την έκτασιν είς την οποίαν καλύπτεται υπό τοϋ σώματος. Ό τρόπος ούτος άπεικο- 
νίσεως είναι ορθός καί δεικνύει λεπτήν παρατήρησιν, παρατηρεΐται δέ καί είς τό 
άνάγλυφον άρ. 575, είς τό όποιον τό δόρυ τής είς τό δεξιόν μορφής διαγράφεται 
επί τοΰ σώματος, τής άλλης όμως όχι. Τα δόρατα κρατούνται διά τών χειρών στε- 
ρεώς, εν άντιθέσει με τό άρ. 575, όπου είναι συμβατικώς απεικονισμένα, ίστάμενα 
έλευθέρως, μη κρατούμενα διά τών χειρών. Τά δόρατα διασταυροΰνται είς τό ύψος 
τοϋ λαιμού με την αιχμήν προς τά άνω λ Αί μορφαί τών Διοσκούρων καταλαμβά
νουν όλην την επιφάνειαν τοϋ λίθου με τάς κεφαλάς έν επαφή προς τό πλαίσιον 
άνω. Μάλιστα δημιουργεΐται ή έντύπωσις, ότι αί μορφαί τών Διοσκούρων υποβα
στάζουν διά τών κεφαλών των τό πλαίσιον, τίθενται δηλαδή μέ τον τρόπον κατά 
τον όποιον χρησιμοποιούνται αί Καρυάτιδες καί οί Άτλαντες, ώς αρχιτεκτονικά στη
ρίγματα. Αί κεφαλαί συνοπτικώς είργασμέναι δεν δίδουν άρκετάς λεπτομέρειας ούτε 
ώς προς τά κύρια χαρακτηριστικά. Ή κόμη πίπτει είς τούς ώμους είς μίαν συμπαγή 
μάζαν καί τούτο διακρίνεται σαφέστερον είς την είς τό αριστερόν μορφήν. Μία 
μικρά κοιλότης χωρίζει την κόμην από τοϋ αύχένους ελάχιστα- δεν δηλοϋνται 
ή δεν διακρίνονται οί οφθαλμοί, τά χαρακτηριστικά τού προσώπου διακρίνον- 
ται ελαφρότατα είς την δεξιάν μορφήν. Ρίς οξεία, οφθαλμοί άτελώς δεδηλωμένοι, 
ύι|ιηλόν μέτωπον, όξύ γένειον. Γενικώς ή κεφαλή δύναται νά χαρακτηρισθή ώς τε
τράγωνος μέ σημαντικάς αδυναμίας. Τό μεταξύ τών αιχμών τών δοράτων καί τών 
προσώπων τμήμα έ'χει ατελέστατα λαξευθή καί τούτο φαίνεται καθαρώτερον είς 
τήν μορφήν τής άριστεράς πλευράς. Έδώ δεν έχει ούτε καν άποχωρισθή ή ρίς από 
τό δόρυ καί τούτο κάμνει ασαφή καί τά χαρακτηριστικά τοϋ προσώπου. Τό στή
θος προβάλλεται ίσχυρώς καί αί φέρουσαι τά δόρατα χεϊρες είκονίζονται κεκαμμέ- 
ναι είς άμβλείαν γωνίαν καί κρατοϋσαι μετά δυνάμεως τά δόρατα. Ώς προς τάς 
άλλας χείρας, ή είς τό αριστερόν μορφή φέρει τήν άριστεράν χεΐρα ολίγον 
χαμηλότερον τοϋ ύψους τοϋ στήθους, μέ τρόπον ως εάν κρατή άντικείμενον, τό 
όποιον όμως δέν είναι σαφές. Ή είς τό δεξιόν μορφή φέρει τήν δεξιάν χεΐρα 
ύψηλότερον καί υπό τό σημεΐον διασταυρώσεως τών δύο δοράτων, αλλά δέν γί
νεται σαφές διατί. Ή κοιλία είναι βραχυτάτη μεταξύ τοϋ ίσχυρώς ανεπτυγμέ
νου στήθους καί τών λίαν υψηλά άρχομένων μηρών. Οί γλουτοί προέχουν κατά 
τον χαρακτηριστικόν τών μορφών τής Λακωνικής τέχνης τρόπον. Οί πόδες έν προ
βολή- ό αριστερός τής είς τό αριστερόν μορφής, ό δεξιός τής είς τό δεξιόν, κατά 
τρόπον ώστε οί δάκτυλοι τοϋ προς τά όπίσω ποδός νά έγγίζουν τήν πτέρναν τοϋ 
προβαλλομένου. Τά δόρατα διακρίνονται νά εξέχουν άπό τοϋ γόνατος μέχρι τοϋ 
περιθωρίου. ’Άνωθεν τών μορφών τών Διοσκούρων καί τοϋ πλαισίου έχομεν ται
νίαν ένθυμίζουσαν κόσμησιν αρχιτεκτονικών επιφανειών. Μεταξύ δύο στενών ζω
νών υπάρχει μία σειρά γλωσσοειδούς ή φυλλοειδούς κοσμήματος, ή όποια συνε- 1

1 ΕΙς τό άνάγλυφον tod - WACE, Cat. 201 εϊκ. 38 τά άνω, τοΰ άλλου πρός τά κάτω. Τό σφάλμα τό έπα

τά δόρατα είκονίζονται έστραμμένα πρός τά κάτω, ναλαμβάνει ό nilsson, Gesch. griech. Rel. I πίν.. 
παρατήρησις τοΰ λίθου όμως δέν δίδει τοιοΰτόν τι. 29, ι, όρθτδς δ chapouthier, Les Dioscures, σελ. 41 
Άντιθέτως φαίνεται δτι τοΰ ενός ή αιχμή είναι πρός άρ. 20.
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χίζεται και είς τούς κροτάφους τοΰ λίθου. Εις τούς κροτάφους μάλιστα, κάτωθεν 
τού κοσμήματος, εχομεν αστραγάλους. Κάτωθεν δε των αστραγάλων υπάρχουν δύο 
εξάρσεις τοΰ λίθου, είς τάς οποίας καταλήγουν αί κεφαλαί των δφεων. Αί στεναί

πλευρα'ι τοΰ λίθου, οί κρόταφοι, έχουν ώς κύριον χα
ρακτηριστικόν την έν ίσχυρώ άναγλΰφω παράστασιν 
δφεων, ενός είς έκάστην πλευράν, άλλ’ άτυχώς άπο- 
κεκρουμένων (είκ. 3). Αί κεφαλαί τών δφεων φθάνουν 
μέχρι τών πλαγίων εξάρσεων δίδουσαι καί ενταύθα

Ε’ικ. 3. Ό δφις είς τόν αριστερόν κράτα- Είκ. 4. Ό δφις τής πυραμιδοειδούς στήλης άριΙΚ 1 τοΰ
φον τοΰ νέου αναγλύφου τών Διόσκουρων. Μουσείου Σπάρτης.

την έντύπωσιν, δτι παίζουν ρόλον αρχιτεκτονικών στηριγμάτων. Ή τελευταία ελιξ 
τοΰ δφεως στηρίζεται είς τό τέρμα τοΰ λίθου τό όποιον επίσης εξαίρετοι ελάχιστα. Ό 
κορμός συστρέφεται είς τό μέσον καί παρουσιάζει φυσικότητα, την οποίαν δεν £χο- 
μεν είς τούς δφεις τών κροτάφων τής στήλης άρ. 1 τοΰ Μουσείου (είκ. 4) λ Καί

1 Πρβλ. TOD-WACE, Catalogue, σελ. 132 άρ. 1. dres- perrot-chipiez, VIII σ. 445. milchhoefer, Anfange 
see - milchhoefer, Ath. Mitt, 2 (1877) σ. 301 άρ. 6. d. Kunst, σ. 186. picard, Manuel I, σελ.455 είκ. 131.
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εις την όπισθίαν επιφάνειαν τοΰ λίθου έχομεν μίαν απόπειραν κοσμήσεως, διότι 
άνω, καί εις τό ύψος περίπου των κεφαλών τών Διόσκουρων, εχομεν λάξευσιν, ή 
οποία δίδει εν κόσμημα ως τετράγωνον πλαίσιον, ενώ ολόκληρος ή άλλη επιφά
νεια παραμένει εντελώς αλάξευτος και ό ποδίσκος εξέχει ολίγον όπίσω.

Τό νέον άνάγλυφον τών Διόσκουρων δίδει τώρα καί την ευκαιρίαν μιας ακόμη 
ερμηνείας τοΰ όλου θέματος τής έν τιή Λακωνική είκονογραφήσεώς των, καί επιτρέπει 
μίαν σύγκρισιν τών αρχαϊκών αναγλύφων τοΰ αύτοΰ κύκλου. Επίσης δίδει την δυ
νατότητα μιας πιθανώτατα άκριβεστέρας χρονολογικής ταξινομήσεως μερικών αρχαϊ
κών έργων καί άναγλύφων τών Διοσκούρων, λυομένου όριστικώς τοΰ ζητήματος τών 
παραστάσεων τής διπλής πυραμιδοειδούς στήλης τοΰ Μουσείου Σπάρτης λ ’Αλλά 
τό νέον άνάγλυφον αποκτά όλως ιδιαιτέραν αξίαν, διότι με τό νά έμφανίζη όλα 
τά χαρακτηριστικά τών πρωίμων Λακωνικών άναγλύφων καί γενικώτερον τών Λα
κωνικών έργων θέτει καί μερικά βασικά προβλήματα. Τά προβλήματα αυτά δύ- 
νανται νά διακριθοΰν εις α) τεχνολογικά, σχετιζόμενα δηλαδή με την τεχνικήν επε
ξεργασίαν τών Λακωνικών άναγλύφων β) μορφολογικά, άναφερόμενα εις την Λακω
νικήν άντίληψιν τής μορφής γ) λατρευτικά ή θρησκευτικά, τά όποια συνδέονται 
με τό νόημα τών συμβολικών παραστάσεων τών Διοσκούρων καί δ) χρονολογικά, 
τά έν συναρτήσει μετά τών άλλων άναγλύφων έπιτρέποντα μίαν χρονολόγησιν τοΰ 
νέου καί μίαν άκριβεστέραν ταξινόμησήν τών πρωίμων τουλάχιστον άναγλύφων 
τών Διοσκούρων. Εννοείται ότι δεν πρόκειται νά γίνη πλήρης άντιμετώπισις τοΰ . 
συνόλου τών άνακυπτόντων ζητημάτων. Περισσότερον θά γίνη μία άπόπειρα παρου- 
σιάσεώς των, κατά τρόπον, ό όποιος νά διευκολύνη μίαν μελλοντικήν καί περισσό
τερον συστηματικήν έρευναν. Εις τήν ομάδα τών τεχνικών προβλημάτων, τά όποια 
θέτει τό νέον έργον, τό περισσότερον σημαντικόν είναι τό σχετικόν με τήν έπιπε- 
δογλυφίαν τών Λακωνικών άναγλύφων. Καί τό νέον άνάγλυφον είναι σαφώς έπι- 
πεδόγλυφον, αί μοςφαι δε τών Διοσκούρων είναι άκριβώς είς τό ύψος τών περι
θωρίων. Τό άνάγλυφον είναι ταπεινότατον καί χωρίς τήν έλαχίστην στρογγυλότητα. 
Μόλις γίνεται διάκρισις επιπέδων καί είναι χαρακτηριστική ή έπιφανειακότης του. 
'Ως προς αύτό συνεχίζει τήν γνωστήν παράδοσιν τής εργασίας τών Λακωνικών 
άναγλύφων 1 2.

Ή χαρακτηριστική έπιπεδογλυφία τών Λακωνικών άναγλύφων, ένωρίτατα έθεσε 
προβλήματα σχετιζόμενα τόσον με τήν καταγωγήν της όσον καί μέ τάς εκφραστι
κός της δυνατότητας. Άπό τής εποχής τοΰ Brunn3 ήδη έχει άναγνωρισύή ή ιδιο
μορφία τών λακωνικών άναγλύφων καί τό ότι ή Ιδιομορφία αυτή δεν άποτελεΐ

1 tod - wace, Cat. άρ. 1.
2 Περί τής ειδικής τεχνοτροπίας τών λακωνικών

άναγλύφων πρβλ. BCH 1899 σελ. 600 διά τό άρ. 575. 
Ath. Mitt. 8 (1883) σελ. 371 έ. furtwangeer, Coll. 
Sabouroff παρατηρήσεις είς τό άρ. 1. β. Schroder, 

Ath. Mitt. 29 (1904) σελ. 21 εξ. i.ippold, Handbuch 
Plastik, σελ. 89 ε. κ. friis johansen, Attic Grave

Reliefs, σελ. 82 έ. tod-wace, Catalogue, σελ. 102 έξ. 
s. casson, The Technique of Early Greek Sculpture,. 
1933, σελ. 137 έξ. picard, Manuel I, σελ. 455 e.

3 Πρβλ. brunn, Kl. Schriften II, σ. 153 έ. Ε. εαν- 

geotz, Friihe griechische Bildhauerschulen, σ. 90. 
tod - wace, Cat. σ. 103.
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άπόδειξιν αδυναμίας τής αρχαϊκής λακωνικής πλαστικής τοΰ αναγλύφου. "Αλλωστε 
αυτό είναι σαφές από τον λαμπρόν τρόπον με τον όποιον χρησιμοποιεί την έπιπε- 
δογλυφίαν ή Λακωνική τέχνη. Είναι ενδιαφέρον να τονισθή ότι ελάχιστα άλλα έ'ργα 
υπάρχουν τόσον χαρακτηριστικώς έπιπεδόγλυφα εις την άλλην Ελλάδα1. ’Ασφαλώς 
πρόκειται διά μίαν γλώσσαν, ή όποια εκφράζει σαφέστερον ό,τι επιθυμεί διά τοΰ τρό
που αύτοϋ. Τό έ'ργον κάθε τέχνης προσδιορίζεται, αλλά καί προσδιορίζει την τεχνι
κήν του κατά τρόπον, ό όποιος νά έκφράζη καλύτερον την πρόθεσιν τοΰ καλλι
τέχνου καί τό πνεΰμα τής εποχής του. Σύνθεσις άναγκαιότητος καί ελευθερίας, τό 
έργον τέχνης, χρησιμοποιεί την δεδομένην τεχνικήν διά νά όμιλήση σαφέστερον, 
αλλά δεν περιορίζεται παρά εις τον βαθμόν κατά τον όποιον δεν προδίδει τό 
πνεΰμα τό όποιον τό κατευθύνει. Άπό τής άπόψεως αυτής, τό Λακωνικόν έπιπε- 
δόγλυφον άνάγλυφον χρησιμοποιείται τόσον, διότι δίδει ό,τι ακριβώς ή Λακωνική 
τέχνη θέλει νά δώση.

Θά παρακολουθήσω μεν τά χαρακτηριστικά τών πρωίμων Λακωνικών ανα
γλύφων καί εις τό νέον άνάγλυφον. Ό τεχνίτης, ό εργαζόμενος εις τό άρχαΐον 
άνάγλυφον, δεν ακολουθεί τήν πορείαν, τήν όποιαν θά άκολουθήση ό νεώτερος 
καλλιτέχνης. Δεν πρόκειται διά μεταφοράν τοΰ αναγλύφου εις μίαν επίπεδον επι
φάνειαν. Ό αρχαίος τεχνίτης σχεδιάζει τάς μορφάς του εις μίαν πλάκα καί τήν 
σχεδίασιν ακολουθεί χάραξις τοΰ περιγράμματος τών μορφών διά τής σμίλης· τήν 
πορείαν αυτήν ακολουθεί τό νέον άνάγλυφον, αλλά σαφέστερον τοΰτο είκονίζεται 
εις τό άρ. 575 (είκ. 2). Έδώ διακρίνονται εις πολλά σημεία γραμμαί προερχό- 
μεναι εξ άποκλίσεως τής σμίλης1 2. Μετά τήν άρχικήν χάραξιν, άφαιρεΐται τό έκτος 
τών μορφών βάθος, τό εκτός δηλαδή τών σχεδιασθέντων μορφών μέρος τοΰ λίθου. 
Βαθμιαίως καί διά τής συνεχοΰς άφαιρέσεως ύλικοΰ — ή όποια άφαίρεσις άφίνει 
άθικτους τάς εντός τών περιγραμμάτων μορφάς — προκαλεΐ τήν βαθμιαίαν άνά- 
δυσίν των3. Διά τοΰ τρόπου αύτοΰ εννοείται, ότι τόσον αί μορφαί, όσον καί τά 
περιθώρια τοΰ λίθου, μένουν εις τό αυτό ύψος καί είναι επίπεδα. Εις τό ανά
γλυφών μας παρατηρεΐται, όπως καί εις τά άλλα Λακωνικά άνάγλυφα, τό αυτό 
χαρακτηριστικόν. Αί μορφαί έχουν τήν λείανσιν τήν όποιαν έχουν καί τά περι
θώρια καί ή όποια είχε γίνει προτοΰ ακόμη σχεδιασθοΰν καί χαραχθοΰν αί μορ
φαί. Μόλις σημειοΰνται διάφορα επίπεδα, εντελώς ασήμαντα, κυρίως κατά τήν δια
στολήν τών ποδών καί τήν θέσιν τών χειρών καί ή ιδία άκριβώς εργασία παρα- 
τηρεΐται καί εις τά «ήρωικά» ανάγλυφα4. Ή όλη εργασία δύναται νά θεωρηθή

1 Άπό τά μάλλον ενδιαφέροντα τό άνάγλυφον τοΰ 
Βρετ. Μουσείου παρά c. beumec,, Griechische Bild- 
hauer an der Arbeit, 1940, είκ. 56, καί τό τοΰ 
Μουσείου Κωνσταντινουπόλεως παρά halil Edhen - 
μ. schede, Meisterwerke der tiirkischen Mnseen 
1928 (πίν. VI) καί s. casson, Technique, είκ. 50.

2 Εις τό έμπροσθεν τών ποδών τής εις τό δεξιόν
μορφής μέρος καί πρό τοΰ μετώπου της. Επίσης καί 
όπισθεν τοΰ προβαλλομένου ποδός τής εις τό αριστε
ρόν μορφής. Αί χαράξεις είναι εμφανείς, διότι ό τε

χνίτης διά νά αποφυγή τήν σκληρότητα τοΰ περιγράμ
ματος εις ώρισμένα μέρη έβελτίωσε τήν λάξευσιν.

3 Σαφώς έχομεν τήν πορείαν αυτήν καί εις τά έκ 
μαλακού λίθου άνάγλυφα τοΰ ναοϋ τής Όρθιας, daw- 
kins, The Sanctuary of Artemis Orthia, σελ. 187 - 
195 πίν. LXIII-LXXIV καί παρά Φ. ΒΕΡΣΑΚΗ, ΑΕ 
1914, σελ. 25 - 49.

4 tod - wace, Cat. σελ. 102-110 είκ. 1-10 σελ. 
178 άρ. 447 σελ. 191 άρ. 575 άνάγλυφα Διοσκοόρων.
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ώς εργασία επί δυο διαστάσεων, διότι οι καλλιτέχναι τών Λακωνικών αναγλύφων 
δεν χρησιμοποιούν σχεδόν καθόλου την διάστασιν τού βάθους, την τρίτην διάστα- 
σιν. Τούτο προέρχεται πιθανώτατα άπό δύο αιτίας. Ή μία είναι συνέπεια τής αδυ
ναμίας τών τεχνιτών τής αρχαϊκής εποχής νά χρησιμοποιήσουν επωφελώς την τρί
την διάστασιν, την όποιαν θέτει εις την διάθεσίν των τό άνάγλυψον. Ή άλλη προ
έρχεται άπό τό ίδιον τό πνεύμα τής Λακωνικής τέχνης τού αναγλύφου, τό όποιον 
επιδιώκει νά δώση την πλαγίαν κίνησιν καί όχι την προς τα εμπρός. Είς τα Λα
κωνικά ανάγλυφα έ'χομεν ό,τι χαρακτηρίζει περισσότερον τό επίπεδον άνάγλυφον 
καί τούτο είναι μία κίνησις προς τά πλάγια, χωρίς ποτέ την πρόθεσιν νά δοθή ή 
κίνησις εκ τού βάθους προς τον θεατήν. Τοιουτοτρόπως τά ανάγλυφα πάσχουν άπό 
πλήρη άπουσίαν όγκων καί άπό τής άπόψεως αύτής συνάπτονται κατά την τεχνι
κήν περισσότερον μέ την άγγειογραφίαν \ Εννοείται ότι ούσιαστικώς τά έπιπεδό- 
γλυφα έργα έθεσαν καί τό θέμα τής καταγωγής τού άναγλύψου καί γενικώτερον 
τής έπιπεδομορφίας τής πρωίμου πλαστικής. Ό A. Conze1 2 πρώτος έτόνισε την 
σχέσιν τού άναγλύφου μέ την ζωγραφικήν, τόσον διά τό επίπεδον, όσον καί διά τό 
στρογγύλον άνάγλυφον. Πιστεύει ότι άμφοτέρων αί ρίζαι εΰρίσκονται είς την ζω
γραφικήν3. Τό επίπεδον τών πρωίμων Λακωνικών άναγλύφων, ώς καί ή σανιδο- 
μορφία πολλών άρχαΐκών όλογλύφων έδωκεν άψορμήν είς την θεωρίαν περί τής 
εκ τής ξυλογλ,υφικής προελεύσεως τών πρωίμων τούτων έργων4. Κατά την άποψιν 
αύτήν τό άνάγλυφον, καί ιδιαιτέρως τό έπιπεδόγλυφον, άποτελεΐ συνέχισιν τής ξοα- 
νογλυφίκής καί τούτο ισχύει περισσότερον διά τά Λακωνικά άνάγλυφα. Οΰτω οί 
τεχνΐται οί όποιοι ήσαν εξοικειωμένοι είς την γλυπτικήν τού ξύλου καί τού οστού 
μεταφέρουν τήν τεχνικήν των είς τον λίθον. ’Επί τού σημείου αυτού διά τήν Λα
κωνίαν ή φιλολογική παράδοσις επιμένει ότι οί παλαιότεροι καί μάλλον γνωστοί 
καλλιτέχναι είργάσθησαν τό ξύλον.5 Έκ τής γλυπτικής τού ξύλου καί τού οστού 
μεταβαίνουν είς τον μαλακόν καί είτα τον σκληρόν λίθον. Ή τοιαύτη μετάβασις 
καί ή έξοικείωσις μέ τάς τεχνικάς συνήθειας τάς οποίας άπαιτεί ή γλυπτική τού 
ξύλου μεταφέρεται καί είς τήν έν τώ λίθφ εργασίαν (Ό Φ. Βερςακης, Τό έν 
τή τέχνη τετράγωνον έν ΑΕ 1914, σελ. 29, παρατηρεί: «ή ίσχυροτέρα διαφύ- 
λαξις τών φαινομένων τού επιπέδου ή τετραγώνου έν τή Δωρική τέχνη τής Κερ- 
κύρας, τής Πελοποννήσου καί άλλων μερών καταδεικνύουσιν ότι ή εστία τής άνα- 
πτύξεως τής καθ’ δν τρόπον περιέγραψα ξυλογλυφικής καί όστογλυφικής έκειτο έν

1 Άναλογίαι άλλων αναγλύφων μέ αγγειογραφίας 
πρβλ. demanghx, La frise ionique, σελ. 546 έ., μεταξύ 
τών μορφών τοϋ επιστυλίου της "Ασσου καί μερικών 
μορφών κορινθιακών αγγείων καί C. von eucken, Arch, 
gr. Vasenmalerei tmd Plastik, έν Ath. Mitt. 1919, 
σ. 130 έ.

2 Ueber d. Relief bei den Griechen, έν Sitz- 
ber. d.k. Preuss. Akad. d. Wissenschaften 1882, 
σελ. 533 έ.

3 ’Αντιθέτους απόψεις ό F. koepp, Der Ur-
sprung des Hochreliefs bei den Griechen, εν Jdl.

II (1887), σελ. 118 έ.
4 brunn, Gesch. d. gr. Kunstler I, σελ. 16, 83. 

miechhoefer έν Ath. Mitt. 2 (1877) σελ. 443. deonna, 
Les Apollons arehaiques, σελ. 6, 33. βερςακης έν 
ΑΕ 1914, σελ. 45.

5 Πρβλ. Θεοκλής, Δορυκλείδας, Δοντάς, πληροφορίαι 
παρά overbeck, Antike Schriftquellen, 321 ε. 345 έ. 

’Έργον τών Δαιδαλιδών θεωρείται καί τό άριθ. 576 
(tod - wace, Cat. σελ. 191 άριθ. 576 είκ. 66. ε. s. For
ster, BSA VIII σελ. 274. tod-wace, σελ. 99-101).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:24 EEST - 18.237.180.167



AE 1955 ’Αρχαϊκόν άνάγλυφον Διόσκουρων έκ Σπάρτης 99

Δωρική χώρα»)1. Ό Μ. Loewy άφ’ετέρου2 παρατηρεί ότι ή σανιδόμορφος έμφά- 
νισις τών πρωίμων έργων δεν Οφείλεται εις την έπίδρασιν τής ξυλογλυφικής, άλλά 
αποτελεί συνέπειαν μιας γενικής αρχής τής πρωίμου τέχνης. Κατ’ αυτήν ή πρωτό
γονος άναπαράστασις αγνοεί την σωματικότητα καί επομένως άρνεΐται την έκ τής 
ξυλογλυφικής συνέχισιν τής επιπέδου άποδόσεως. Τά θέμα πάντως τών σχέσεων 
τοΰ αναγλύφου και τών πρωίμων ολόγλυφων δεν είναι δυνατόν να έξαντληθή εν
ταύθα. Τό νέον άνάγλυφον τών Διοσκοΰρων, τό όποιον συνεχίζει την έπιπεδογλυ- 
φίαν κα'ι όλων τών άλλων αρχαϊκών έ'ργων τής Λακωνικής τέχνης, επιτρέπει μίαν 
περαιτέρω έξέτασιν τού θέματος. Τούτο, παρά τό γεγονός δτι ή αρχή τού αναγλύ
φου καί ή τεχνική του συζητούνται έσχάτως από τον Rodenwaedt, τον Casson 

καί τον Beumee3. Φαίνεται όμως ώς να παραγνωρίζεται ή φύσις τού ζητήματος, 
διότι ή όλη συζήτησις περί τής συνδέσεως τού πλαστικού έ'ργου προς τήν ξυλο
γλυπτικήν ή τήν ζωγραφικήν καταντά άγονος. Διότι φαίνεται δυνατόν, τόσον τό εν 
όσον καί τό άλλο. Είναι ούχί απλώς δυνατή, άλλα καί άπαραίτητος τόσον ή έπίδρα- 
σις τής ζωγραφικής όσον καί τής ξυλογλυφικής καί άσφαλώς έκ τής ζωγραφικής 
προέρχεται τό άνάγλυφον καί έκ τής ξυλογλυφικής τό όλόγλυφον.

Τά έπιπεδόγλυφα μάλιστα έ'ργα τής Λακωνικής τέχνης τού άναγλύφου άποτε- 
λούν απλώς μίαν προβαθμίδα διά τήν μόρφωσιν τού στρογγύλου άναγλύφου. ’Αλλά 
φαίνεται, τουλάχιστον όσον είναι δυνατόν έκ τών υπαρχόντων μνημείων, ότι τό 
Λακωνικόν άνάγλυφον άποτελεϊ συνέχισιν τής ζωγραφικής δι · άλλων μέσων, άλλά 
προς τον αυτόν σκοπόν. Ή ουσιώδης διαφορά μεταξύ τής ζωγραφικής καί τού 
έπιπέδου άναγλύφου άφ’ ενός καί τής ξυλογλυφικής καί τού όλογλύφου άφ’ ετέ
ρου, δεν είναι διαφορά τεχνικής τόσον, όσον διαφορά πνεύματος καί σκοπού. Ή 
άρχαία ζωγραφική ουδέποτε — καί τούτο έκληρονομήθη καί εις τό άνάγλυφον — 
χρησιμοποιείται διά νά είκονίση τάς λατρευτικός εικόνας τών θεών. Δίδει παραστά
σεις άπό τήν ζωήν των, μεταφέρει έπεισόδια τής δράσεώς των, άλλά πάντοτε ώς 
είκονογραφικά θέματα τής λατρείας των. Τό λατρευτικόν άγαλμα, ξύλινον ή λίθινον, 
είναι ό?\,όγλυφον καί διά τής τοιαύτης κατασκευής του επιβάλλεται καλύτερον εις 
τον πιστόν. Τούτο, άν δεν είναι τολμηρόν, δύναται νά συσχετισθή μέ τήν άνάγκην 
δηλώσεως τής παρουσίας του διά τού όγκου του έντός τού σκοτεινού ναού. Εις τό 
έσωτερικόν τών ναών ή ζωγραφική καί τό ταπεινόν άνάγλυφον θά έξηφανίζοντο, 
ενώ άντιθέτως δ μιλούν σαφέστερον εις τό ύπαιθρον.

Τά άναθηματικά άνάγλυφα καί αί ζφφόροι άναπνέουν καλύτερα εις τον ελεύ
θερον άέρα τού ιερού περιβόλου, καθώς παρατηρεί ό Rodenwaedt (Das Relief, 
σ. 68). Τό έπίπεδον άνάγλυφον άπό τής άπόψεως αυτής συνάπτεται όλιγώτερον προς 
τήν πρώιμον ξυλογλυφικήν καί πολύ περισσότερον προς τήν ζωγραφικήν. ’Αποτελεί

1 Κατά τής ύποίΐέσεως τοΰ Βερσάκη καί υπέρ τών 
απόψεων τοΰ Conze ό heberdey, Zur Entstehungs- 
gescli. d. gr. Hochreliefs, έν Strena Buliciana 1924 
σελ. 13-18. Πρβ. j. lance, Darstellung d. Men- 
schen in d. alt. gr. Kunst (1893) σελ. 93. lechat, La 
sculpture attique avant Phidias (1904), σελ. 93 έξ.

2 Die Naturwiedergabe in d. alt. gr. Kunst, σελ.25.
3 Πρβλ. o. rodenwaedt, Das Relief bei den Grie- 

chen (1923) κυρίως 19 έ. s. casson, The Technique 
of Early Greek Sculpture (1933), σελ. 136 έ. c. blu- 
mel, Griechische Bildhauer an der Arbeit (1940), κυ
ρίως 74 έξ.
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μίαν έκ τών πραγμάτων έπιβληθεΐσαν προσπάθειαν συνεχίσεως τής ζωγραφικής μέ 
κυρίους σκοπούς την διατήρησιν τοΰ πνεύματός της, καί την μεγαλυτέραν διάρ
κειαν τών έργων της. Παραλλήλως μίαν απόπειραν προβολής, κατά κάποιον τρόπον, 
τής σωματικότητος τών μορφών. Ολα τα πρώιμα λακωνικά ανάγλυφα, όπως καί 
τό ίδικόν μας, παρουσιάζουν ως κύρια χαρακτηριστικά την γραμματικότητα, την έπι- 
πεδότητα καί τόν διηγηματικόν χαρακτήρα. Πάντοτε διηγούνται εν έπεισόδιον, 
προβάλλουν μίαν σκηνήν, ποτέ δεν δίδουν απλώς μίαν εικόνα. ’Από τής άπόψεως 
αυτής μεταφέρουν τό πνεύμα τής ζωγραφικής εις τό άνάγλυφον. Τό ξόανον, καί έν 
συνεχεία ή συνέχισίς του τό λίθινον όλόγλυφον, δεν διηγείται, αλλά παρουσιάζεται, 
δεν μεταφέρει έν έπεισόδιον διά νά όμιλήση δι’ αυτού απλώς διά τής παρουσίας του, 
αλλά έπιβάλλεται. Τούτο γίνεται σαφέστερον, αν σημειώσωμεν ότι ή ζωγραφική καί τό 
άνάγλυφον παρουσιάζονται ένωρίτατα καί εις την υπηρεσίαν τής αρχιτεκτονικής. 
Ό Picard μάλιστα (Manuel I, σελ. 300) παρατηρεί ότι: «ή πρώτη χρησιμοποίησις 
τού αναγλύφου είς την Ελλάδα είναι αρχιτεκτονική». Τούτο επιτρέπει μίαν από
πειραν διαγραφής τής καταγωγής καί τής πορείας τού αναγλύφου. Καί διά την 
περίπτωσιν αύτήν ό ναός τού Θέρμου δίδει πολυτίμους ενδείξεις μέ τάς γραπτάς 
μετόπας του. Ούσιαστικώς αί μετόπαι αύταί είναι ό,τι, ολίγον άργότερον, τό αρχι
τεκτονικόν άνάγλυφον καί αύταί δεικνύουν την αρχήν τού αναγλύφου. ΙΙαρόμοιαι 
μετόπαι θά ύπήρχον πιθανώς καί είς άλλους πρωίμους ναούς καί όμοια θά ήσαν 
καί τά άλλα πρώιμα αναθηματικά μνημεία.

Ή ζωγραφική είς όλους τούς πολιτισμούς προηγείται τής πλαστικής, διότι 
είναι εύκολώτερον νά έπιτευχθή καί επιτρέπει μίαν ταχυτέραν άπόδοσιν τών μορ
φών. Τό μέγα μειονέκτημά της είναι ότι δέν παρουσιάζει τήν διάρκειαν, τήν οποίαν 
έχει έν έκ λίθου πλαστικόν έ'ργον. Διά τούτο όπως αί πρώται μετόπαι, οΰτω καί 
τά παλαιότερα αναθηματικά έ'ργα θά ήσαν γραπτά έπί ξύλινων ή λίθινων πλακών. 
Είς αύτάς έζωγραφίζοντο κατά τόν τρόπον τών αγγειογραφιών αί παραστάσεις. 
Διά νά έπιτύχουν καλύτερον τό ζητούμενον αποτέλεσμα έσχεδίαζον τάς μορφάς καί 
κατόπιν τάς έγέμιζον διά χρώματος. Διά νά έπιτύχουν μεγαλυτέραν διάρκειαν τής 
αυτής μορφής κατέφυγον άργότερον είς τήν χάραξιν τού περιγράμματος, διότι διά 
τού τρόπου αυτού ήδύναντο νά χρωματίζουν καί νά άναχρωματίζουν τά έντός τού 
διαγράμματος τμήματα. Τούτο είχεν ως άποτέλεσμα τήν μεγαλυτέραν διάρκειαν τών 
μορφών, διότι, διατηρουμένων διά τής πρώτης χαράξεως τών περιγραμμάτων, ήρκει 
άπλή άναζωγράφησις τοΰ έντός αυτών χώρου. ’Αλλά κάποτε θά άντελήφθησαν, ότι τάς 
ιδίας μορφάς, τάς οποίας έδιδε τό χρώμα έπί τού λίθου, θά ήτο δυνατόν νά δώση 
ό λίθος μέ τό χρώμα ώς βοηθητικόν ή καί άνευ χρώματος. Τούτο έπετυγχάνετο 
διά τής ταπεινιοσεως τών έκτος τών περιγραμμάτων τμημάτων τού λίθου. Διά τής 
βαθμιαίας έκβαθύνσεως τού έκτος τών περιγραμμάτων χώρου ό τεχνίτης θά παρη- 
κολούθει τήν άνάδυσιν τών μορφών. Τό χρώμα τώρα δέν παίζει παρά έντελώς δευ- 
τερεύοντα ρόλον, γίνεται άντί τού κυρίου παραπληρωματικόν στοιχεΐον. Είς τήν πε
ρίοδον αυτήν, τής άναδύσεως τών μορφών άπό τόν λίθον, ή ιδία μέθοδος χρησι
μοποιείται καί διά τήν διά τού πηλού πλαστικήν άπόδοσιν. Είς τάς πηλίνας πίνα-
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κίδας αί μορφαί δεν αποδίδονται ζωγραφίκώς αλλά σχηματίζονται πλαστικώς1 διά 
τής πιέσεως τών δακτύλων επί τοΰ νωπού πη/ιθύ. Τά περισσότερα αρχαϊκά Λακω
νικά ανάγλυφα δεικνύουν τό στάδιον, κατά τό όποιον ή ζωγραφική συνεργάζεται 
με την γλυπτικήν εις τό άνάγλυφον. Τήν νίκην πάντως τήν εχει κερδίσει ή γλυ
πτική, ή οποία περιήγαγε τήν ζωγραφικήν εις θέσιν υπηρετικήν. Τήν άπόδειξιν 
αυτής τής νίκης τήν δίδουν τά ανάγλυφα τών Διοσκούρων άρ. 575 καί τό νέον. 
Διότι παρά τήν έξαφάνισιν τής ζωγραφικής των συμπληρώσεως, τήν οποίαν όλοι 
δέχονται ως κάποτε ΰπάρχουσαν, αί μορφαί συνεχίζουν τήν πορείαν των. Εννοεί
ται ότι παρά τήν υποταγήν τής ζωγραφικής μένουν ακόμη εις τά ανάγλυφα αυτά 
τά χαρακτηριστικά της. Τό σώμα είναι τής πλαστικής, αλλά ή ψυχή τής ζωγραφι
κής. Διότι διατηρούν τήν γραμμικότητα τής ζωγραφικής, τήν έπιπεδομορφίαν της 
καί τάς δύο διαστάσεις της. Τά Λακωνικά «ήρωικά» αρχαϊκά ανάγλυφα ώς καί 
τά τών Διοσκούρων εύρίσκονται εις τό σημεϊον αυτό. ’Αλλά αύτό είναι μία 
στιγμή καί αί έπιβιώσεις τής ζωγραφικής θά υποχωρήσουν. Ή γραμμικότης θά 
έξελιχθή εις τήν σωματικότητα, ή προβολή τών όγκων θά ύποτάξη τήν επίπε
δον επιφάνειαν. Τήν στιγμήν αυτήν τήν έ'χομεν κατά τό πρώτον στάδιον εις τήν 
διπλήν πυραμιδοειδή στήλην1 2. Έδώ έχει ύπερνικηθή ή υποταγή είς τήν απλήν 
γραμμικήν σχέσιν καί αί μορφαί δίδονται είς χώρον τριών διαστάσεων. Έδώ χρη
σιμοποιείται τό βάθος καί διά τού τρόπου αυτού παρουσιάζονται αρκετά έντονα τά 
διάφορα επίπεδα. Τού λοιπού βραχύνεται ή άπόστασις, ή οποία, θά φέρη είς τάς 
μετόπας μέ τό ίσχυρώς άνεπτυγμένον στρογγύλον άνάγλυφον καί τήν όλόγλυ- 
φον πλαστικήν τών αετωμάτων. Παρά ταύτα τό άνάγλυφον διατηρεί τά θέματα 
καί τήν σύνθεσιν τής ζωγραφικής αλλά τά υποτάσσει είς τήν τεχνοτροπίαν, τήν 
γλώσσαν τής πλαστικής. Προχωρεί καί δίδει όλας τάς διακυμιάνσεις, από τάς επι
πέδους επιφάνειας τών Λακωνικών αρχαϊκών αναγλύφων έως τάς πλήρεις αποδό
σεις τών μιορφών τής τέχνης τού 5ου π. X. αίώνος3.

Τού αναγλύφου κυρία λειτουργία μένει ή διακοσμητική καί τούτο διότι ή εύ- 
κολία του διά τήν εν κατατομιή άπόδοσιν τών μορφών συνδέεται μέ τήν αρχιτε
κτονικήν κόσμιησιν τού ναού4. Έπέτυχεν όμως τό άνάγλυφον, νά δώση, συνδεόμιε- 
νον μιετά τού ναού, τήν πολλαπλότητα καί τον πλούτον τής ζωής, μιας ζωής 
είς τήν οποίαν οί άνθρωποι εύρίσκονται πλησίον τών θεών. Διότι πέραν τής άγ-

1 Τήν τεχνικήν αυτήν παρουσιάζουν αί παλαιότε- 
ραι τών πήλινων πινακίδων, αί όποΐαι ήλθον εσχά
τως είς φως είς τήν περιοχήν τών Άμυκλών. 'Υπάρ
χει μία σειρά ή όποια παρουσιάζει αυτήν τήν τεχνι
κήν, ή οποία δέν χρησιμοποιεί μήτρας, αλλά μόνον 
τήν άπ’ ευθείας είς τόν μαλακόν πηλόν χρησιμοποίη- 
σιν τής χειρός.

2 tod - wace, Cat. άρ. 1, σελ. 102 είκ. 27, 28.
3 Θά ήτο ενδιαφέρον νά έξετασθή, διά ποιον λό

γον ή λακωνική τέχνη δέν έπροχώρησε πέραν τής 
επιφανειακής καί επιπέδου διαπραγματεύσεως τοΰ ανα
γλύφου. ’Ίσως τούτο εχει σχέσιν μέ τήν ανακοπήν τής
καλλιτεχνικής άναπτύξεως τών μέσων τοΰ 6ου π. X.

αίώνος τήν έπιβληθεΐσαν έκ τής πολιτικής έξελίξεως. 
Διά τήν ανακοπήν αυτήν ίδέ langeotz, Eriihgr. Bild- 
hauerschulen, σελ. 94. picard, Manuel I, σελ. 461 καί 
UPPOLD, RE ΠΙΑ 1526 έ. άρθρ. Sparta.

4 Από τής άπόψεως αυτής ή έν κινήσει ισορροπία 
τών μορφών είς τάς μετόπας τοΰ ναοΰ εκφράζει τό 
ιδεώδες τής ισορροπίας όλων τών αρχιτεκτονικών στοι
χείων τοΰ ναοΰ. Ή κίνησις τών μορφών είς τάς ζωο
φόρους, υλοποιεί τήν πορείαν προς ένα χώρον, όπου 
διά τοΰ βωμοΰ ό άνθρωπος πλησιάζει τόν θεόν, όπως 
τόν πλησιάζει καί είς τά ανάγλυφα τής ζφοφόρου τοΰ 
Παρθενώνος.
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γειογραφίας καί τής ζωγραφικής, ή οποία παρουσιάζει κυρίως την καθημερινήν 
ζωήν, καί τής πλαστικής, ή οποία δίδει μόνον τον θεόν ή τον άνθρωπον, τό 
άνάγλυφον αποτελεί την γέφυραν, ή οποία ενώνει τον κόσμον τών ανθρώπων με 
την κοινότητα τών θεών.

Έκτος τών σχετικών προς την τεχνικήν ζητημάτων τό νέον Λακωνικόν άνά
γλυφον τών Διόσκουρων επισύρει τήν προσοχήν καί διά τής προβολής άλλων 
τινών προβλημάτων. Συνεχίζει τήν παράδοσιν τών συνθέσεων τής αρχαϊκής τέ
χνης, αί όποΐαι επίσης συνάπτουν τα ανάγλυφα με τό πνεύμα τής ζωγραφικής. Αί 
δύο μορφαί τού αναγλύφου εϊκονίζονται εις απολύτως συμμετρικήν αντιστοιχίαν 
καί με τρόπον ό όποιος ισορροπεί τάς μορφάς περί εν κέντρον. Ή μόνη διαφορά 
παρουσιάζεται εις τήν άριστεράν χεΐρα τής προς τό αριστερόν μορφής καί τήν δε
ξιάν τής εις τό δεξιόν. Διότι, ενώ όλα τά άλλα στοιχεία τών δύο μορφών άντιτί- 
θενται άλληλοεξουδετερούμενα καί εύρίσκονται εις τήν αυτήν θέσιν ώς προς τον 
κάθετον άξονα τής παραστάσεως, αί χεΐρες παρουσιάζονται διαφόρως. Τούτο 
ασφαλώς οφείλεται εις δύο λόγους. Εις τήν πρόθεσιν, διά τής διαφόρου τοποθε- 
τήσεως, νά δηλωθούν ειδικά χαρακτηριστικά έκάστης μορφής, καί ακόμη περισ
σότερον εις τήν διά τού τρόπου αυτού έπίτευξιν αφανούς ισορροπίας1' έχομεν καί 
εις τό άνάγλυφον αύτό τήν προσπάθειαν τού ελληνικού πνεύματος νά άποφύγη 
τήν εξωτερικήν απλώς συμμετρίαν υπέρ τής ουσιαστικής αρμονίας. Τούτο διευκο
λύνει καί τήν διά άπλουστάτων προσθηκών εις τάς μορφάς άτομικοποίησίν των, 
καί τούτο εις τό άνάγλυφον μας επιτυγχάνεται διά τής στάσεως τών χειρών, άλλά 
καί διά τού γενείου, τό όποιον μόνον εις τήν εις τό δεξιόν μορφήν δίδεται. (Μίαν 
τοιαύτην διαφοράν έχομεν καί εις τό άριθ. 575 άνάγλυφον, όπου ή εις τό αρι
στερόν μορφή μόνον φέρει οξύ γένειον). Αί άντιθετικαί συνθέσεις αποτελούν χα
ρακτηριστικόν τής πρωίμου τέχνης καί περισσότερον τής άγγειογραφίας, ή οποία 
διά τού τρόπου αυτού επιτυγχάνει τήν σύνδεσιν τών διαφόρων θεμάτων μιας πα
ραστάσεως.

’Αναγνωρίζεται εις αύτό ή προσπάθεια ενός συνθετικού πνεύματος, τό οποίον 
σκοπεύει νά όργανώση τάς μορφάς κατά τρόπον ό όποιος νά διευκολύνη τήν έν 
τώ κόσμφι πορείαν των. ’Από τής άπόψεως αυτής, δεν είναι τολμηρά ή γνώμη, 
κατά τήν όποιαν ή άρχή τής άντιθέσεως τών μορφών άποτελεϊ μίαν εντελώς 
ελληνικήν προβολήν, έν άντιθέσει προς τήν απλήν παράθεσιν τών μορφών, ή 
οποία προδίδει τάς άνατολικάς άντιλήψεις1 2. Ή στοιχειώδης μορφή τής άντιθετι- 
κής συνθέσεως είναι ή πραγματοποιούσα διά τής έπαναλήψεως τού θέματος μίαν

1 Πρβλ. mEautis, I/ame hellenique d’apres les 
vases grecs, σελ. 163.

2 Πρβλ.demANGEL, La frise ionique, σελ.467.Picard, 
La frise sculptee continue en Grece, Journ. d. Sav. 
1934, 179 έ. pottier, Musee de Louvre, Catalogue 
des vases de terre cuite II, σελ. 448. Περί τής συν- 
θέσεως γενικιότερον, l. curtids, Composition, έν Die

Antike, 1932, σ. 301. j. a. richter, Rythmic forms 
in art, An Investigation of the principles of com
position in the works of the great masters (1932), 

σποράδην. PETERSEN, Rhythmus εν Abhandl. d.Gesell- 
schaft d. Wiss. Gottingen, Phil. hist. Klasse XVI 
(1916-7) σελ. 17 έ.
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απόλυτον έν σχέσει μέ τον άξονα συμμετρίαν των δύο μορφών. Ούσιωδώς δηλαδή 
πρόκειται διά μίαν απλήν έπανάληψιν των θεμάτων, ώστε να σχηματίζεται μία 
έραλδική σύνθεσις, κα?πίπτουσα μίαν επιφάνειαν με μορφάς, αί όποϊαι σχετίζον
ται και αμοιβαίους ισορροπούν. Τα στοιχεία αύτά φέρουν κυρίως ώς πρωτεύοντα 
χαρακτηριστικά τάς άντιθετικάς συνθέσεις είς την διακόσμησιν τής μετόπης κα'ι 
τάς απαιτήσεις τού αετώματος. Είς την Σπάρτην ή τοιαύτη σύνθεσις άπαντάται 
ένωρίτατα, δεδομένου ότι καί τό αέτωμα τού ναού τής Όρθιας έκοσμεΐτο διά 
δύο αντιμέτωπων λεόντων1. Καί αί παραστάσεις αύταί είναι φυσικόν νά καλύ
πτουν κατά ιδεώδη τρόπον θέματα ώς τό των Διοσκούρων. Τόσον, ώστε θά ήδύ- 
νατο κανείς νά διερωτηθή, μήπως ή ευρύτατα διαδεδομένη παράδοσις περί των 
διδύμων δεν αποτελεί άντανάκλασιν τών πρωίμων διακοσμητικών συνηθειών. ”Ας 
σημειωθή ακόμη, ότι δεν θά είναι ή πρώτη φορά, κατά την οποίαν μορφαί θεών 
ή παραστάσεις ηρώων κατέρχονται από τά αετώματα καί τάς μετόπας διά νά 
περιπατήσουν είς την γήν. Διότι είναι συνήθης ή μόρφωσις καί τών θρησκευτι
κών αντιλήψεων είς την Ελλάδα, κατά συνέχισιν τών κα?Λιτεχνικών προόδων. 
Είς τό άνάγλυφον μας αί μορφαί τών δύο νέων συντίθενται περί ένα ιδεώδη 
άξονα, ό όποιος διέρχεται διά τού σημείου τομής τών δύο δοράτων άνω καί τού 
σημείου επαφής τών προβα?\.λομένων ποδών κάτω.

Διά τού τρόπου αυτού ή σύνθεσις κερδίζει ενα αυστηρόν γεωμετρισμόν καί 
μίαν εξαιρετικήν ενότητα. Μέ τήν έν κατατομή στάσιν των, χαρακτηριστικόν τού 
αναγλύφου, αί δύο μορφαί συσχετίζονται καί αποκαλύπτουν τον ένυπάρχοντα σύν
δεσμον. Καί είς αυτό εύρίσκομεν τήν αφηγηματικήν ικανότητα τού αναγλύφου 
καί τήν διακοσμητικήν του ευκολίαν. Διότι, άν καί κατά τον αντιθετικόν τρό
πον αί μορφαί κατ’ έπίδρασιν ίσως τής ’Ανατολής, συλλαμβάνονται ώς διακοσμη- 
τικά θέματα, ό,τι όμως περισσότερον εξαιρούν είναι ή ανθρώπινη μορφή είς έν 
θρησκευτικόν πρόβλημα1 2. Είς ολόκληρον τήν σειράν τών αναγλύφων τής Λακω
νίας, αλλά καί άλλων περιοχών, οί Διόσκουροι αποτελούν τήν μεγαλυτέραν άπό- 
δειξιν τής λατρείας τού ελληνικού πνεύματος προς τήν αύστηράν σύνθεσιν καί 
τήν σκόπιμον όργάνωσιν τών μορφών λ Τό νέον άνάγλυφον τών Διοσκούρων συν
θέτει τάς μορφάς μέ τον τρόπον πού παρουσιάζονται είς τήν μετόπην. Άποτε?ν,εΐ 
άπό τής άπόψεως αυτής ενδιαφέρον πρώιμον παράδειγμα άντιθετικής συνθέ- 
σεως προσώπων. Είναι χαρακτηριστικόν άλλωστε ότι ή άντιθετική καί συμμε
τρική διάθεσις τών μορφών συνδέεται περισσότερον μέ τά κρητικά καί πελοπον-

1 ΓΙρβλ. lapalus, Le fronton sculpte en Grece 
(1947), σελ. 285. Περί τής κοσμήσεως καί τών συνθέ
σεων είς τάς μετόπας laun, die Entwicklung d. griech. 
Metopenbilder, έν Neue Jahrbiicher f. k. Alter- 
tum XV, 1912, σ. 612 - G44, 671 - 692. katterfeld. 

Die griech. Metopenbilder, 1911. froeber, Die 
Komposition der archaischen und friihklassischen 
Metopenbilder, 1933. picard, Manuel, 349 εξ. 436 έ. 

.deonna, Γ/art en Grece, σ. 294 έ.

2 Πρβλ. deonna, Du miracle grec au miracle

chretien I, σελ. 361· περί τής υπεροχής τής ανθρώπι
νης μορφής καί τής προβολής της ό picard, Manuel 
I, σελ. 152 παρατηρεί: «l’art geometrique apparait 
sous cet aspect comme le premier des arts euro- 
peens*.

3 Περί τής αντιθετικής συνθέσεως είς τήν αγγειο
γραφίαν pfuhl, Malerei und Zeichnung, σποράδην, διά 
τήν κορινθιακήν δέ είκονογράφησιν PAYNE,Necroco- 

rinthia, σποράδην.
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νησιακά εργαστήρια. Σχετίζεται ακόμη ή τοιαΰτη άντίληψις μέ την εσωτερικήν 
πειθαρχίαν, ή οποία παρουσιάζεται ώς χαρακτηριστικόν τοΰ Δωρικού πνεύματος. 
Και τό νέον άνάγλυφον δεν προτίθεται απλώς να παρουσίαση την άνθρωπίνην 
μορφήν ώς διακοσμητικόν θέμα. ’Άλλωστε τό ίδιον τό θέμα επιβάλλει καί με
ρικά εκ τών χαρακτηριστικών τών είκονιζομένων μορψών, μή έπιτρέπον τήν άνε- 
ξαρτοποίησιν τής μιας από τής άλλης μορφής. Εις τάς αντιθετικός παραστάσεις 
μία μορφή ή μία όμάς μορφών όχι μόνον επαναλαμβάνει τήν άλλην, αλλά δεν 
είναι νοητή χωρίς αυτήν. Ό γεωμετρισμός τής παραστάσεως, εις τό νέον άνάγλυφον 
τών Διόσκουρων, συσχετιζόμένος μέ τήν αρχιτεκτονικήν εικόνα τήν οποίαν υποβάλλει, 
έκτος τοΰ ότι επιτείνει τήν έντύπωσιν τής ένότητος, φέρει εις τον νοϋν καί αλλα 
ανάλογα κατά τήν τεχνικήν καί τήν σΰνθεσιν έ'ργα εκ τοΰ ναού τής Όρθιας 
Άρτέμιδος. Εις τά πολυάριθμα ευρήματα τοΰ ναού τής Όρθιας μία σειρά έ'ρ- 
γων, ή οποία εκφράζει ιδίας τάσεις, είναι τά επί μαλακού λίθου μικρά ανάγλυφα1. 
Οΰτω τό εν πίν. LXIV, 13 είκονιζόμενον, τοΰ οποίου σώζεται τό κάτω μέρος, 
θεωροΰμενον ώς σύνθεσις πολεμιστών είναι δυνατόν νά θεωρηθή ώς πρωιμω- 
τάτη παράστασις Διόσκουρων. Τά σημαντικώτερα εκ τών αναγλύφων αυτών επί 
μαλακού λίθου δίδουν αντιθετικός παραστάσεις ανθρώπων, ζφων ή φανταστικών 
μορφών (πίν. LXIV, 12 μορφαί ανθρώπων, πίν. LXIX, 41. 42, CLIX, 2 ζώα). Τά 
ευρήματα αυτά προέρχονται άπό στρώματος Λακωνικής II Κεραμεικής, ανάγονται 
δηλαδή εις τούς περί τό 600 π. X. χρόνους καί πιθανώτατα θέτουν τό πρόβλημα 
τής καταγωγής τών αντιθετικών συνθέσεων. Παλαιότερον ό A. Evans1 2 3 είχεν 
υποστηρίζει ότι τό τυπικώς αντιθετικόν σχήμα είναι εντελώς ζένον προς τήν 
ελευθερίαν τής Μινωικής τέχνης. Ό Nilsson απεναντίας θεωρεί ώς έσφαλμένην 
τήν τοιαύτην πεποίθησιν. ’Ορθότερα είναι ή άποψις τοΰ JOLLES εις τό ζήτημα 
τής καταγωγής τών αντιθετικών συνθέσεων3, αυτός άρνεϊται τήν κοινήν ρίζαν καί 
δέχεται, ότι έχομεν παραλλήλους καί άνεζαρτήτους άναπτύζεις τοΰ αυτού βασικού 
σχήματος εις διαφόρους χώρας. Τήν προέλευσιν τών αντιθετικών παραστάσεων 
άπό τήν ’Ανατολήν ενισχύει ή παρουσία τών σαφέστατα άνατολικών μορφών — 
σφιγγών, γρυπών καί άλλων φανταστικών όντων — ή καθαρά κοσμητικών παρα
στάσεων, εις τά πρώιμα έργα αυτού τοΰ σχήματος4. ’Ίσως συνδέεται τούτο μέ 
τήν εισβολήν τών άνατολικών μορφών, ή οποία έ'δωσε τήν άνατολίζουσαν τέχνην. 
Εις τήν Ελλάδα όμως αι άντιθετικαί συνθέσεις οδηγούν ταχέως εις τήν άντικα-

1 Πρβλ. dawkins, The sanctuary of Artemis Or- 
thia, σελ. 187 - 196 πίν. LXIII-LXXIV, καί μίαν επι

λογήν τών έργων αυτών παρά Φ. ΒΕΡΣΑΚΗ, έν ΑΕ 
1914, σελ. 26-49.

2 Evans, The Mycenaean Tree and Pillar Kult, 
Iv JITS XXI (1901) σελ. 152 έ. m. nilsson, Minoan My
cenaean Religion2, σελ. 383 έ.

3 jou.es, Antithetische Gruppe ev Jdl. XIX (1904) 
σελ 27 έ.

4 Πρβλ. Διά τήν ανατολικήν έπίδρασιν ν. mClLER, 
P'riihgriechische Plastik, σελ. 89. 228, langlotz εν 
Die Antike 1932 σελ. 170, βλ. καί REG 1932, σελ. 142.

picard. Les origines du polytheisme hellenique, 
I/ere homerique 120-121. la coste-messeliEre, Au 
Musee de Delphes, 1936, σελ. 178-179. poulsen, Der 
Orient, 113-115. deonna, Dedale II, σελ. 193. Επιδρά
σεις εις τήν τέχνην τής Σπάρτης ν. mullER, ε.ά. σελ. 
89. dawkins, The Sanctuary of Arthemis Orthia, 
σποράδην, picard, Manuel I, σελ. 463. poulsen, ε.ά- 
σελ. 113 έ. picard, Dionysos Psilax, έν Melanges 
Navarre, 1936, σελ. 321 εις τήν σελ. 334 γράφει: «la 
religion primitive y fut plus que ailleurs orientali- 
sante—«La Sparte de Lykurgue aimait les dieux 
exotiques et bizarres».
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τάστασιν τής φανταστικής μορφής διά τής ανθρώπινης. Είναι δέ τοΰτο συνέπεια 
τής επιστροφής τής Ελληνικής τέχνης εις το συγκεκριμένον και την άντίληι|πν δτι 
δεν υπάρχει καλυτέρα διά την τέχνην γλώσσα άπό τό ανθρώπινον σώμα.

Τό νέον άνάγλυφον μέ την χαρακτηριστικήν του λιτότητα, την μορφικήν 
αυστηρότητα καί την έντονον γραμμικότητα φέρει εις την μνήμην την φράσιν 
τοΰ BuSCHOR (παρά Charbonneaux, La Sculpture grecque archaique (1939)
σελ. 73), κατά την οποίαν τά πελοποννησιακά εργαστήρια διακρίνονται διά τον 
«φανατισμόν τής μορφής». Εις τό άνάγλυφον τοΰτο οί Διόσκουροι όχι μόνον δί
δονται χωρίς κανένα διακοσμητικόν θέμα, τό όποιον θά ένόθευε την καθαρό
τητα τών μορφών, άλλά καί γυμ,νοί κατά τρόπον, ό όποιος θά έξαίρη την έπιβο- 
?ιήν τών σωμάτων1. Διότι διά την άρχαϊκήν τέχνην τών δωρικών περιοχών τά 
σώματα καλούνται νά ομιλήσουν χωρίς βοήθειαν καί μέ άπόλυτον σαφήνειαν. 
Την παράστασιν καί εδώ δεν την γεμίζουν παραπληρωματικά στοιχεία, τά όποια 
θά την άδυνάτιζον καί άσφαλώς θά συνέχεον την εικόνα. Μέ πόσην δέ αυστη
ρότητα επιδιώκεται τοΰτο, φαίνεται άπό τον τρόπον μέ τον όποιον άπομακρύ- 
νονται τά κοσμητικά στοιχεία προς τά άνω καί μακράν τών μορφών, ενώ άπορ- 
ρίπτονται εις τούς κροτάφους οι όφεις. Διά τοΰ τρόπου αύτοΰ ή παράστασις έκέρ- 
δισεν ενότητα, πυκνότητα καί δΰναμιν. Μέ κύριον στοιχεΐον τό γυμνόν άνθρώπι- 
νον σώμα τό άνάγλυφον επιζητεί την επιβολήν καί επιτυγχάνει νά τήν δώση. 
Άπό τής άπόψεως αυτής τό άνάγλυφον μας έχει έκδηλα δλα τά χαρακτηριστικά 
τών λακωνικών έργων τής άρχαϊκής περιόδου. Τά γυμνά σώματα μέ τον βραχύν 
κορμόν, τό άνεπτυγμένον στήθος καί τά μακρά σκέλη έχουν κάποιαν άκαμψίαν. 
Παρά τό γεγονός δτι θέλουν νά προβάλλουν περισσότερον τήν κίνησιν παρά τήν 
στάσιν, ή άμοιβαία έξουδετέρωσίς των δίδει τήν έντΰπωσιν μιας ιερατικής άκι- 
νησίας. Αί γραμμαί εις πολλά σημεία είναι σκληραί καί ή έλλειψις λεπτομερειών 
τονίζει τήν ενότητα καί τον χαρακτήρα τοΰ συνόλου. Ή διαπραγμάτευσις τών 
σωμάτων είναι σχηματική καί επιδιώκει νά έξάρη τό γενικόν σχέδιον παρά τά 
επί μέρους χαρακτηριστικά. Συνεχίζεται καί εις τό νέον άνάγλυφον ή απλή επι
φανειακή άπόδοσις τών μορφών, ή οποία υποτάσσεται εις μίαν σχεδόν γεωμετρι
κήν γραμμικότητα. Ό τεχνίτης φαίνεται νά μή υποψιάζεται, όπως καί εις τά 
άλλα λακωνικά άνάγλυφα, τό ζήτημα τών δγκων, τήν σωματικότητα τών μορφών. 
Διατηρεί τήν άρχήν τοΰ επιπέδου ή τοΰ τετραγώνου εις τήν άπόδοσιν τών μορ
φών καί εις τάς έλαχίστας μεταβάσεις άπό τοΰ ενός εις τό άλλο επίπεδον, μετα
βαίνει διά γωνίας, χωρίς ίχνος στρογγυλότητος. Διά τοΰ τρόπου αύτοΰ κερδίζει 
είς τήν σαφήνειαν τών περιγραμμάτων καί τήν άκρίβειαν τών διαφόρων στοι
χείων, τά όποια υποτάσσονται είς μίαν γενικήν συνθετικήν άρχήν. Ή δλη εργα
σία, παρά τήν σκληρότητα ώρισμένων γραμμών καί παρά τήν σχηματικήν σύλλη-

1 Περί της γυμνότητος είς τήν Λακωνικήν τέχνην παλαίστρας. Συνδέεται μέ τάς διαφόρους λατρείας τής
ίδέ JHS ΧΙΛ'Π (1927), σελ. 241-2. picard, Manuel I, φύσεως καί τής γης» καί τάς υποδείξεις τοΰ Ε. bour-

σ. 459 γράφει «τό πλήθος τών γυμνών μορφών είς guet, Le dialecte laconien, 1927, σελ. 11 έ. 

τήν Σπάρτην δέν εξηγείται μόνον άπό τήν ζωήν τής

14
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ψιν των μορφών, είναι ενδιαφέρουσα. Παρουσιάζει τό ’ίδιον πνεΰμα μέ τά άλλα 
αρχαϊκά ανάγλυφα, τά όποια προδίδουν εξαιρετικήν ικανότητα καϊ ατομικόν χαρα
κτήρα1. "Εν ακόμη στοιχεΐον, εξωτερικόν αυτό, τό όποιον συνδέει τό άνάγλυφόν 
μας μέ την Λακωνικήν καλλιτεχνικήν παράδοσιν είναι ή μεταφορά στοιχείων από 
τής κυρίας επιφάνειας, από τοϋ μετώπου τοΰ λίθου, εις τάς πλαγίας στενάς πλευ
ράς. Ή εσωτερική του γλώσσα επίσης είναι σαφώς λακωνική καί εκφράζεται μέ 
τήν γυμνότητα, τήν οποίαν τονίζει ή παράστασις.

Οί εις τούς δύο κροτάφους τοϋ λίθου επαναλαμβανόμενοι δφεις, οί όποιοι 
παρουσιάζονται ώς νά στηρίζουν τήν όλην παράστασιν μέ τάς κεφαλάς εις 
τάς πλαγίας άνω εξάρσεις τής στήλης, επιτείνουν τήν έντΰπωσιν τής ένότητος. 
Εις τούς δφεις τό άνάγλυφόν είναι ΰψηλότερον από τό τής κυρίας επιφάνειας 
καί ίσως όλιγώτερον έπιπεδόγλυφον. Ή παρουσία τών δφεων εις τάς στενάς 
πλευράς τοΰ λίθου θέτει τό ερώτημα διά τό νόημα τών δφεων καί εις τήν 
άλλην στήλην (Tod - Wack, σελ. 132 άρ. 1) παραλλήλους προς τό θέμα τής άπω- 
θήσεως τών μορφών αυτών άπό τήν κυρίαν επιφάνειαν. Ώς προς τό δεύτερον 
θά πρέπει μάλλον νά άποδοθή εις τήν ανάγκην τοΰ καλλιτέχνου νά μή ύπερπλη- 
ρώση τήν κυρίαν επιφάνειαν, ώστε νά εχη μεγαλυτέραν σαφήνειαν. Ώς προς τό 
πρώτον είναι γνωστόν, δτι οι δφεις είναι κύριον στοιχεΐον τής είκονογραφήσεως τών 
Διοσκούρων, δπως καί τής λατρείας των2.

Οί δφεις εν συνδυασμω μέ τάς μορφάς τής κυρίας παραστάσεως επιτρέπουν 
καί μίαν νύξιν εις τό θρησκευτικόν νόημα τής παραστάσεως. Άπό τής άπόψεως 
αυτής θά πρέπει νά έξετασθή τό θέμα τής σημασίας των καί περισσότερον τής 
συνδέσεώς των μέ τήν πυραμιδοειδή αρχαϊκήν διπλήν στήλην τοΰ Μουσείου (Tod - 
Wack, Catal. σελ. 102 άρ. 1 είκ. 27, 28). Γενικώς δύναται νά παρατηρηθή, δτι 
εις τό νέον άνάγλυφόν ή μετάβασις άπό τό περιβάλλον τούς Διοσκούρους πλαί- 
σιον είς τούς δφεις, οί όποιοι εξέχουν εις τά πλάγια, τονίζει κατά ένα τρόπον 
τήν προς τά άνω τάσιν τής στήλης. Άντιθέτως οί δφεις τής διπλής στήλης 
(είκ. 4), λόγφ κυρίως τοΰ πλάτους τών στενών πλευρών, εξαιρούν μίαν προς τά 
πλάγια κίνησιν. Ή παράστασις τών δφεων άλλωστε είς τάς στενάς πλευράς τών 
δύο στηλών θέτει τέρμα είς τήν άμφισβήτησιν περί τών παραστάσεων είς τήν 
πυραμιδοειδή στήλην. Αί μορφαί αύταί έ'χουν λάβει πολλάς ονομασίας: Μενέλαος-

1 Περί τών ιδιομορφιών τής Λακωνικής τέχνης καί 
τοϋ χαρακτήρος τής μεταξύ άλλων καί bronn έν Arch. 
Ztg. XXXIV σελ. 20 έ. dressee - mieichhoefer έν 
Ath. Mitt. 2 (1877) σελ. 443 έ. β. schrode» έν Ath. 
Mitt. 14 (1904) σελ. 42 έ. tod - wace, Catal, σελ. 99 έξ. 
fcrtwaengeer, Dioscuren έν roscher’s Lexi
con I σελ. 1173-77. bethe έν RE III σ. 1122-3 
G. lippoed, Sparta als Kunststadt, RE III A, 1525 έ. 

Παρακεκινδυνευμέναι απόψεις g. poisson έν Revue 
Archeologique 22 (1925), a. 75 - 94. g. w. eederkin, 

Kantharos, Studies in dionysiac a Kindred cults

(1924), e. h. dohan έν Mus. Journ. XXIII (1932) 
σ. 61 -63. picard, Manuel I, σελ. 302 έ. 452 έ. εαν- 

glotz, Friihe gr. Bildhauerschulen, σελ. 86-98.
2 Τούτο είς τήν Λακωνίαν πρωϊμώτατα, πρβλ. tod - 

wace, Cat. άριίΚ 575, 588, 291, 356 σελ. 113 είκ. 14. 
Επιλογή είς τό Wiener Vorlegeblatter IV (conze) 

πίν. 9, είκ. 9, 10 niesson, Gesch. gr. Rel. I πίν. 
29, 2 3. 4. Ανάγλυφόν τής Avignon παρά chapou- 

thier, Dioscures σελ. 54-55 άρ. 37 είκ. 37 καί σ. 
109 καί τοιχογραφία Πομπήιανή σελ. 319 είκ. 66.
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Ελένη, Όρέστης - Κλυταιμήστρα, Άλκμαίων - Εριφύλη, Θησεΰς -’Αριάδνη κλπ. 1 
χωρίς δμως μίαν συνεπή τεκμηρίωσιν. Εις δλας τάς περιπτώσεις άναφέρονται δύο 
ζεύγη έκ τής μυθολογίας, άλλα δ,τι απαιτείται είναι μία συσχέτισις των δύο 
παραστάσεων μέ τούς άναγλύφους δφεις των κροτάφων τής στήλης.

Ό μόνος ό όποιος συνεδύασε τάς παραστάσεις τών κυρίων επιφανειών μέ την άπό- 
δοσιν τών δφεων είναι ό Picard, ό όποιος (Manuel I, σελ. 455 - 7 καί είκ. 131) γράφει 
«Ελένη, Μενέλαος, Διόσκουροι δφεις». Τάς ονομασίας τών προσώπων εις τάς κυρίας 
επιφάνειας τάς συνδυάζει μέ την εικόνα τών δφεων καί τάς συνάγει έξ αυτών1 2. Τό νέον 
άνάγλυφον επιβεβαιώνει την εικασίαν δτι οί δφεις τών στενών πλευρών τής διπλής 
στήλης είναι Διόσκουροι, διότι καί εδώ μόνον Διόσκουροι δύνανται νά είναι. Επομέ
νως είναι εΰκολον άβιάστως νά θεωρήσωμεν ώς σχετιζόμενα μέ τούς Διοσκού- 
ρους καί τά πρόσωπα τής διπλής στήλης. Καί δέν έ'χομεν παρά δύο περιπτώσεις, 
διά τάς οποίας τά πρόσωπα αντιστοιχούν. Κατά την μίαν, εις τάς δύο πλευράς 
έ'χομεν τό ζεύγος Μενελάου καί Ελένης εις δύο διαφόρους σκηνάς. Κατά την 
άλλην, αντιστοιχούν προς τό ζεύγος τών διδύμων, οί όποιοι είναι οί Διόσκουροι, δύο 
άλλα ζεύγη, εις την μίαν πλευράν Μενέλαος - Ελένη εις την άλλην ’Αγαμέμνων - 
Κλυταιμήστρα. Τοιουτοτρόπως εις την διπλήν στήλην έ'χομεν τρία ζεύγη στενό
τατα συνδεόμενα μεταξύ των. Διότι έ'χομεν τον ένα τών Διοσκούρων αθάνατον, 
τον άλλον θνητόν, αλλά καί την μίαν τών γυναικών αθάνατον καί την άλλην 
θνητήν. Κατά τον Πίνδαρον (Νεμ. X. 8) καί τόν Απολλόδωρον (III 10. 6-7) ό Κά- 
στωρ καί ή Κλυταιμήστρα ώς τέκνα τού Τυνδάρεω ήσαν θνητοί, ενώ ό Πολυδεύκης 
καί ή Ελένη ήσαν ώς τέκνα τού Διός αθάνατοι. Έάν δεχθώμεν μίαν τοιαύτην 
έξήγησιν τών μορφών, τότε αί παραστάσεις τών δύο πλ,ευρών είναι αί εξής: Εις 
την μίαν ό ’Αγαμέμνων υποχρεώνει βιαίως, διά τής απειλής τού ξίφους του, την 
Κλυταιμήστραν νά τόν ΰπανδρευθή. Εις την άλλην έ'χομεν τόν Μενέλαον καί την 
Ελένην. "Αν μάλιστα γίνη δεκτή ή άποψις δτι ή γυναικεία μορφή κρατεί στέ
φανον, τότε ί'σως αυτό είναι άπόδειξις δτι εδώ πρόκειται περί τής Ελένης, ή 
όποια έξ έ'ρωτος ακολουθεί τόν Μενέλαον3. Αί δύο παραστάσεις άντιθέτουν μίαν 
έκ φόβου καί μίαν έξ αγάπης ένωσιν τών δύο αδελφών μέ όλοκλήρωσιν τήν πα
ρουσίαν τών Διοσκούρων4. Οί δφεις εις τήν διπλήν στή?ιην, δπως καί εις τό νέον 
άνάγλυφον, δέν είναι παρά αυτοί ούτοι οί Διόσκουροι, δπως καί εις τά δόκανα 
(Tod-Wace, Catal. σ. 193 άρ. 588)5. Άπό τής στιγμής κατά τήν όποιαν δε/ό-

1 tod-wace, Catal. σελ. 132-3 άρ. 2. c. Robert, 

Arch. Hermeneutik, σελ. 222 Μενέλαος - Ελένη, rich- 

ter, Sculpture1, σελ. 165, Archaik Greek Art 
(1949) σ. 20 Ήλεκτρα - Όρέστης καί Κλυταιμήστρα - 
Όρέστης. βερδελης, ΑΕ 1937, σελ. 775, καί ΜΠΑ- 

ΚΑΛΑΚΗΣ, Άμφίγλυφα σελ. 45 Μενέλαος - Ελένη. 
LIppoed, Handbuch, σελ. 31, Ζεΰς - Ήρα ή Μενέ
λαος - Ελένη. Πρβλ. καί RE III A 2310. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ, 

Λακωνικά ’Ανάγλυφα, Πελοποννησιακά I, σ. 290.
2 Εις τήν Ιδίαν άποψιν είχε φΐίάσει καί δ υπο

φαινόμενος πριν γνωρίση τάς απόψεις τοΰ Picard.
3 Τον στέφανον ώς σΰμβολον αγάπης εις τά αρχαϊ

κά άγγεΐα δέχεται ό hampe, Friihe griechische Sa- 
genbilder, σελ. 78.

4 Περί τοΰ διά τής βίας γάμου Κλυταιμήστρας Άγα- 
μέμνονος ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ, III 10, 6, ’Επιτομή II, 16. 
ΕΥΡΙΠ. ’Ιφιγένεια έν Αΰλίδι σ. 1148 έξ.’ πρβλ.· R. cra

ves, The Greek Myths II, σελ. 51 έ.
5 Πρβλ. harrison, Themis, σελ. 305 Όφεις = Διό

σκουροι. picard, Revue Archeol. 1914 I - 224. nies- 

son, Min. Myc. Rel.*, σελ. 320 καί Gesch. griech. 
Rel. I, 382. cook, Zeus II, σ. 2 έ. 1062 έ. e. kOster, Die 
Schlange in der griech. Kunst, σελ. 76. k. romaios έν 
Ath. Mitt. 1914 σελ. 221. Διά τά δόκανα μ. g. waites,
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μέθα, δτι μέ ιούς δφεις εις τδ νέον άνάγλυφον εχομεν μίαν ακόμη παράστασιν 
των Διόσκουρων, τίθεται τό ζήτημα τής σημασίας των. Διά ποιον λόγον εχομεν 
είς τό αυτό έργον μίαν παράστασιν τών Διόσκουρων υπό άνθρωπίνην μορφήν καί 
μίαν υπό ζωικήν1. Ή διπλή άναπαράστασις τών αυτών μορφών δεν δΰναται νά 
έξηγηθή μόνον με μίαν ιδιοτροπίαν τοΰ καλλιτέχνου, δεδομένου δτι ή άρχαϊκή 
τέχνη αποφεύγει τάς άσκοπους επαναλήψεις. Μόνον μία έξήγησις υπάρχει, διότι 
δεν δύναται νά γίνη δεκτόν, δτι εχομεν μίαν άφηρημένην τάσιν πολλαπλασιασμού 
τών εικόνων μιας θρησκευτικής μορφής, κα'ι μάλιστα είς εν έργον. Τούτο είναι 
εντελώς ξένον διά την άρχαίαν τέχνην, ή οποία μέ τάς μορφάς της άναφέρεται 
είς συγκεκριμένας παραδόσεις. Επομένως ή διπλή έξεικόνισις τών Διοσκοΰρων ώς 
νέων καί ως δφεων δεν δΰναται παρά νά άναφέρεται είς τό νέον άνάγλυφον ώς 
προσπάθεια νά δηλωθή ή διπλή φΰσις των. Αί πολλαί εικόνες μιας μορφής σχετί
ζονται μέ την άνάγκην εξωτερικής προβολής διαφορετικών χαρακτηριστικών τής 
μορφής αυτής, πολλών φύσεων της. Τό νέον άνάγλυφον άπό τής άπόψεως αυτής 
είναι διδακτικόν, διότι παρουσιάζει άπό δύο εικόνας τής αυτής μορφής δύο δια
φόρους χαρακτήράς της. Κατόπιν τούτου, άσφαλώς καί αί εικόνες τών Διοσκού- 
ρων υπό διάφορον τύπον π. χ. ώς εφίππων νέων, ώς νέων πλησίον άμφορέων, 
ώς νέων προ τών δοκάνων, ώς νέων κρατούντων άπό τον χαλινόν ίππους, άπο- 
δίδουν διαφόρους χαρακτήρας τών μορφών. ’Ίσως υπό τάς παραστάσεις αύτάς 
εχομεν την παρουσίαν τοπικών λατρευτικών ιδιομορφιών, αί όποΐαι εκφράζονται 
διά τής προσθήκης ενός στοιχείου είς τον βασικόν τύπον, ή την άντανάκλασιν 
θρησκευτικών πεποιθήσεων είς τάς διαφόρους εξεικονίσεις.

"Αλλωστε άναγνωρίζεται δτι είς τούς Διοσκούρους, δπως καί είς άλλας μορ
φάς τής άρχαίας θρησκείας, έ'χουν συγχωνευθή πολλαί λατρευτικαί παραδόσεις πού 
φθάνουν είς πολύ παλαιούς χρόνους2 καί άπό πολλάς περιοχάς. Είς τούς Διο- 
σκούρους εύρίσκονται καί πολλά ζεύγη διδύμων, τά όποια φθάνουν έ'ως τούς 
Κουρήτας καί τούς Κάβειρους3. Κατά τούς κλασσικούς χρόνους οί Διόσκου
ροι εμφανίζονται μέ σαφώς διαγεγραμμένα χαρακτηριστικά. ’Εννοείται, δτι καί 
άργότερον ή ’Ανατολή θά χρησιμοποιήση τά πρόσωπά των διά νά έκφράση τάς 
άνησυχίας της. Αί νεώτεραι έρμηνεΐαι τών μορφών αύτών υποφέρουν πολλάκις 
άπό μίαν μονομέρειαν, ή οποία μεταφέρει σχέσεις τού παρόντος είς άντικείμενα 
τού παρελθόντος. Διά τού τρόπου αυτού άναγνωρίζεται μία μόνον φύσις ή έξαί- 
ρεται εν χαρακτηριστικόν τής λατρείας των. Είναι δμως άναμφίβολον, δτι χαρα
κτηριστικόν τών μορφών τής άρχαίας θρησκείας είναι ή πολυμέρεια, προ- 
ερχομένη άπό τήν σύνθεσιν πολλών τοπικών πεποιθήσεων είς έν πρόσω-

The Meaning of the Dokana, έν AJA XXIII, 1919, 
σελ. 1 έξ. v. phott έν Ath. Mitt. 1904, σελ. 18 έ.

1 Οί δισταγμοί τοΰ chapodthieh, Dioscures, σελ. 
109 έξ., νά (Ιεωρήση τούς δφεις ώς τούς ίδιους τούς 
Διοσκούρους είς τήν στήλην τής Avignon, έ. ά. σελ. 
54-55 άρι{Κ 37 είκ. 37, δέν είναι δικαιολογημένοι' διά 
τήν ιτερίπτωσιν τών λακωνικών έργων δέν μένει οΰδε- 
μία αμφιβολία.

2 Πρβλ. nilsson, Griechische Feste, σελ. 417. βε- 

thE, RE άρθρ. Tyndareos, Tyndarides σελ. 1090 έξ.,
3 g. kaibel, Δάκτυλοι Ίδαΐοι, Nachtr. Gesch., d. 

Wiss. Gottingen, phil. hist. Klasse 1901, σελ. 501 έξ. 
F. marx, έν Ath. Mitt. 10 (1905), σελ. 8. Ό chapou- 

THIER, Dioscures, σποράδην, δίδει καί άλλα ζεύγη ταυ
τιζόμενα έλευθέρως πρός τούς Διοσκούρους.
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πον1. Τό νέον άνάγλυφον των Διόσκουρων, μέ την παρουσίαν είς τάς στενάς 
πλευράς τών δφεων, άποδεικνύει την διπλήν φΰσιν των υιών τοϋ Διός. Έν 
συσχετισμώ μέ άλλα μνημεία φέροντα δφεις (πρβλ. Tod-Wace άρ. 9. 575 άνά
γλυφον Avignon παρά Chapouthier, σελ. 54 είκ. 37) άποδεικνύει δτι τά έργα 
αυτά προσπαθούν νά παρουσιάσουν τον διπλοϋν χαρακτήρα τών Διόσκουρων. Μέ 
την άνθρωπίνην εικόνα δίδονται οί Διόσκουροι ως τέκνα τοΰ ουρανίου πατρός, 
ώς θεότητες τοΰ φωτός' μέ την εικόνα τοΰ δφεως είκονίζονται ώς τέκνα τοΰ Χθο- 
νίου πατρός, ώς θεότητες τοΰ άλλου κόσμου. Είς τό άνάγλυφον μας τούς έχομε ν 
υπό τάς δύο μορφάς κα'ι ή διπλή άπεικόνισις παρουσιάζει τον διπλοΰν έν ταυτφ 
χαρακτήρά των. ’Αποτελεί απλώς είκονογράφησιν τής παραδόσεως κατά την όποιαν 
ούτοι ήσαν κα'ι θνητοί καί άθάνατοι (Ή σ ί ο δ ο ς, είς Σχόλια Πινδ. Νεμ. X 150. Ομ. 
Ίλ. Γ 237-244. Όδύσσ. ω 199 έ. ’Αλκμάν είς Σχόλια Ευριπ. Τρωάδ. στίχ. 120 
= Bergk J άπόσπ. 5. Κύπρια, άπόσπ. 5, Kinkel). Ό δφις δέν είναι μόνον μία είκών 
τής χθονίας φύσεως τών Διοσκοΰρων1 2, δέν είναι μόνον τό πρόσωπον τών Διοσκοΰ- 
ρων ώς χθονίων θεοτήτων. Συνδέεται καί μέ τον χαρακτήρά των, ώς θεοτή
των τοΰ οίκου, εάν γίνη δεκτή ή έκ τής μινωικής λατρείας προέλευσίς των.

’Αλλά άπό τής άπόψεως αυτής, ώς προστάται τής οικίας καί τοΰ ένοικου 
της, οί Διόσκουροι είκονίζονται είς τά δόκανα (Tod-Wace, Cat. άριθ. 588). Έδώ 
ώς δφεις είναι ή ένσάρκωσις τοΰ προστατεύοντος την κατοικίαν πνεύματος3, 
άλλοΰ παρουσιάζονται όις σωτήρες άπό θαλάσσιον δυστύχημα, π. χ. άνάγλυφον 
Βερόνας, καί επομένως κάθε εικονική ιδιομορφία θά πρέπει νά άποδοθή είς προσ
πάθειαν έκφράσεως μιας άλ?της των ίδιότητος. ’Ενδιαφέρον είναι τό ζήτημα τό 
όποιον θέτουν οί άμφορεϊς οί συνοδεύοντες τούς Διοσκούρους, προς τούς οποίους 
συχνάκις πορεύονται ή ελίσσονται δφεις (Tod-Wace άριθ. 291, 356, 575, 613) 2 
καί οί όποιοι ερμηνεύονται διαφοροτρόπως (Nilsson, Gesch. gr. Rel. I σελ. 683 
καί Ath. Mitt., 1908, σελ. 282). Είς δλας τάς περιπτώσεις τών άπεικονίσεων Διο- 
σκούρων είς τήν Λακωνικήν έχομεν άναθήματα, τά όποια άνάγονται είς διάφορα

1 Οί Διόσκουροι ώς θρησκευτικόν πρόβλημα συ- 
ζητοϋνται είς πλήθος εργασιών πρβλ. κυρίως niesson, 

Gesch. griech. Rel. I, σελ. 380 έ. Min. Myc. Rel.2, 
469 έ. a. h. krappe, Mythologie Universelle (1930), 
μέ βιβλιογραφικήν άνασκόπησιν. paton, De cultu 
Dioscurorum apud Graecos, 1894 (στοιχεία μόνον 
διά τήν Λακωνίαν), farnell, Hero Kults, σελ. 175. 
deneken, De Theoxeniis. wide, Lakonische Kulte, 
σελ. 304 έξ. chapouthier, Dioscures, σελ.4 έξ.

2 Τά έκ τής παρουσίας τών όφεων χαρακτηριζό
μενα ώς επιτάφια μνημεία, δπως ή διπλή στήλη τοϋ 
Μουσείου Σπάρτης, tod-wace άρ. I- πρβλ. RICHTER, 

Sculpture2 165 καί Arehaik Greek Art, σελ. 20. ΜΠΑ- 
ΚΑΛΑΚΗΣ,Άμφίγλυφα, σελ. 44, ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ, Πελοπ.Ι, 
σελ. 290 - 1 ούδεμίαν σχέσιν έχουν ,ιιέ τούς τάφους. Οί 
δφεις δέν άναφέρονται παρά είς τήν φύσιν τών μορ
φών.

3 Πρβλ. μ. g. waites, The Meaning of the do-

kana, έν AJA 1919, σελ. 10· οί Διόσκουροι φύλακες τοΰ 
άνθριόπου είς τήν ζωήν, σύντροφοί του κατά τόν θά
νατον. picard, Religions Prehelleniques, σελ. 113: 
«οί Διόσκουροι μέ σύμβολον τόν δφιν άρχικώς συν
δέονται μέ τήν Κρήτην ώς πάρεδροι τής θηλείας 
μινωικής θεότητος. picard, Rev. Hist. Rel. 98 

(1928) σελ. 60-77 : «αί πάρεδροι θεότητες τοϋ μινωι- 
κοΰ κόσμου αποβαίνουν συνοδοί τής Ελένης αργότε
ρο ν. Τά δόκανα, λέξις άνήκουσα είς τό λεξιλόγιον 
τών κρητικών κατασκευών benvEniste έν Revue Phil. 
1932, σελ. 127-8. picard, Manuel I, σελ. 257, 1. ’Επί
σης εις τό άνάγλυφον τής Βερόνας, tod-wace, Cat., 
σελ. 113.

4 Επίσης οί αμφορείς παρακολουθούν τούς Διό
σκουρους είς τά πήλινα πινακίδια τοΰ Τάραντος, πρβλ. 
petersen, Die Dioscuren in 'Parent, έν Rom. Mitt. 
XV (1900) σελ. 1 έξ.
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τοπικά λατρευτικά κέντρα. ’Έρχονται να προσθέσουν τάς τοπικάς ιδιομορφίας εις 
την γενικήν εικόνα. Μία άλλωστε τόσον διαδεδομένη λατρεία, ώς ή τών Διοσκοΰρων 
εν Λακωνική, ή το φυσικόν να παρουσιάζη όχι μόνον λατρευτικός διαφοράς αλλά καί 
την άντανάκλασίν των εις τάς είκονογραφικάς ιδιομορφίας1' έ'μειναν όμως εις την 
ελληνικήν θρησκείαν ώς προστάται, σωτήρες τών ανθρώπων κατά τούς κινδύνους, 
ώς βοηθοί τών αθλητών καί άργότερον ή μορφή των εις τήν ’Ανατολήν αναγ
γέλλει πάντα την Ελλάδα. Ή ελληνική έπικράτησις μετά τούς χρόνους τού Μ. 
’Αλεξάνδρου γίνεται διά τής προοδευτικής διεισδΰσεως τών τύπων τής Έ?Ληνικής 
τέχνης ε’ις τήν ’Ανατολήν. ’Αποτελεί τήν άπάντησιν τής Ελλάδος εις τήν πίστιν 
τών ανατολικών πολιτισμών, οί όποιοι κατά τήν περίοδον τής ελληνικής άνα- 
πτύξεως ήγωνίσθησαν νά δώσουν τά φανταστικά πρόσωπα τής ’Ανατολής εις τό 
Ελληνικόν πνεύμα.

Καί ή Ελληνική άπάντησις ή το αυτή, ή οποία έ'καμε τήν Ελλάδα σπερμα
τικόν λόγον, αφού έδωσε μορφάς διά τάς όποιας:

«noch iuimer bleibt die Frage 
Ob’s Gotter, ob es Menschen sind».

Ή χρονολογική τοποθέτησις τού νέου αναγλύφου τών Διοσκούρων έξαρτάται 
από τήν ομάδα τών λακωνικών αναγλύφων, εις τήν όποιαν φυσικώς καί άβιά- 
στως ανήκει. Στενοτάτη είναι ή συγγένειά του με τήν διπλήν πυραμιδοειδή στή
λην τού Μουσείου τής Σπάρτης (Tod-Wace, Catal. σ. 132 άρ. 1, είκ. 26). Τό 
άνάγλυφον τών Διοσκούρων με τούς αμφορείς καί τούς όφεις (Tod-Wace, Ca
tal. σελ. 191 άριθ. 575, είκ. 65), τό άνάγλυφον τών Διοσκούρων τού Πλειστιάδα 
(Tod-Wace, Cat. σελ. 178 άριθ. 447, είκ. 56) ώς καί με τό άνάγλυφον κόρης 
άπό τά Χρύσαφα τού Μουσείου τού Βερολίνου1 2 καί τό άνάγλυφον τών Ευμενι
δών τού Μουσείου τών Βρυξελλών3. Με τήν διπλήν στήλην τής Σπάρτης τό συν
δέει περισσότερον ή κεφαλή, ή όποια έχει άναλογίας καί με τάς κεφαλάς εις τό 
άνάγλυφον τών Ευμενιδών. Ώς προς τήν κεφαλήν, τό άνάγλυφον μας άποτελεΐ 
άμεσον συνέχειαν τού άναγλύφου άπό τό Γεράκι (Tod-Wace, Cat. σελ. 106, είκ. 
9) με τήν βαρέως επί τών ώμων καταπίπτουσαν κόμην καί τήν γενικήν έντύπωσιν 
τού προσοιπου.

Εις όλα αυτά τά έργα έχομεν περισσότερον τήν κεφαλήν διαμορφωμένην ώς 
τετράγωνον όγκον καί όλιγώτερον με τήν συνήθη ώοειδή έμφάνισιν, ή όποια 
χαρακτηρίζει τάς κεφαλάς τών λακωνικών έργων. Ώς προς αυτό προηγείται ή διπλή 
στήλη, άκολουθεΐ τό άνάγλυφον τού Γερακίου, τό νέον άνάγλυφον, τό άνάγλυφον τών

1 Ό Ε. MEYER νομίζει οτι οι Διόσκουροι εις τήν 
Σπάρτην άνεπτύχθησαν συνεπείρ τής καθιερώσεως 
τοΰ θεσμοΰ τής διπλής βασιλείας, είναι ή έν ούρα- 
νοΐς άπεικόνισίς της (Rh. Museum XLI, 1886, σελ. 
578 A 2).

2 furtw angler, Sammlung Sabouroff, πίν. II καί
Kl. Sehriften II σελ. 430, winter, Kunstgeschichte

in Bildern, 204,3. uxkull, Fruhgriech. Plast. 10. 
LAnglotz, Friihgr. Bildhauerschulen, σελ. 86, άριθ. 
5. πίν. 44a.

3 Brussel, Mus. Cinquantenaire, Frohner. Coll. 
Tyszkiewiez, πίν. 30. langlotz, ε. ά. σελ. 86, άριθ. 
3. πίν. 44 d.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:24 EEST - 18.237.180.167



AE 1955 ’Αρχαϊκόν άνάγλυφον Διόσκουρων έκ Σπάρτης 111

Ευμενιδών όλιγώτερον, ένφ τδ ιοϋ Βερολίνου έ'χει ήδη φθάσει εις τό ώοειδές 
σχήμα τής κεφα?αής. Τά ώτα δεν δηλοΰνται είς τήν διπλήν σιήλην, εις τδ άνά
γλυφον τοϋ Γερακίου, τδ νέον άνάγλυφον, καί τό άριθ. 575 τοΰ Μουσείου Σπάρτης.

Τδ νέον άνάγλυφον υποστηρίζει τδ πλαίσιον τοΰ άναγλΰφου, κατά τδν αυ
τόν ώς καί τδ άνάγλυφον τοΰ Γερακίου τρόπον'. ΤΙ στενότατη όμάς, είς τήν 
οποίαν θά λάβη θέσιν τό νέον άνάγλυφον, θά σχηματισθή άπδ τό άνάγλυφον 
τοΰ Γερακίου, τήν διπλήν στήλην και τδ άνάγλυφον τοΰ Βερολίνου. Με τδ άνά
γλυφον τοΰ Βερολίνου συνδέεται τδ νέον άνάγλυφον καί διότι ό τρόπος άποδό- 
σεως τής κάμψεως τής χειρός είναι ό ίδιος. Πολύ περισσότερον τδ νέον άνάγλυ
φον ώς προς τήν κάμψιν τών χειρών κατά άμβλεΐαν γωνίαν άκολουθεϊ τήν μίαν 
των γυναικείων μορφών τής διπλής στήλης. Ό σχηματισμός τοΰ σώματος είναι 
περισσότερον έξειλιγμένος άπδ τδν τής διπ?.ής στήλης, διότι εμφανίζει ραδινώτερα 
τά μέλη, όρθοτέρας τάς άναλογίας, πλέον όμαλάς τάς μεταβάσεις άπδ τοΰ ενός μέ
λους είς τδ άλλο. Πάντως καί είς τδ νέον άνάγλυφον παρατηρεΐται ή άτελής δήλω- 
σις τοΰ λαιμοΰ' δχι όσον είς τήν διπλήν στήλην, ή οποία δίδει τήν έντΰπωσιν ότι 
τδ στήθος ενώνεται μετά τοΰ λαιμοΰ, άν καί τοΰτο δε ενισχύει καί ή κατα- 
πίπτουσα είς τούς ώμους κόμη. Ό βραχύτατος καί είς τά δύο άνάγλυφα κορμός 
άντισταθμίζεται διά τών έξαιρετικώς μακρών σκελών, τά όποια είς τδ νέον άνά
γλυφον παρουσιάζουν περισσότερον σκληράς γραμμάς. Τδ στήθος καί ό κορμός 
σχηματίζουν σχεδόν έν τετράγωνον είς τδ νέον άνάγλυφον, τό αυτό δε συμβαί
νει καί είς τάς Ευμενίδας τών Βρυξελλών καί τδ άνάγλυφον τοΰ Βερολίνου. ΤΙ 
χρονολογική κατάταξις τών άρχαϊκών άναγλύφων τοΰ Μουσείου τής Σπάρτης άπδ τον 
Wace (Tod-Wage, σελ. 118) τοπο&ετεΐ είς τήν κορυφήν τδ άνάγλυφον τοΰ Γε
ρακίου καί έν συνεχεία τήν διπλήν στήλην. Τδ άνάγλυφον τών Διοσκούρων άρ. 
575 καί τό τοΰ Πλειστιάδα άρ. 447 έρχονται άργότερον2.

Διά τό άνάγλυφον τοΰ Γερακίου πράγματι δεν δύναται κανείς νά άποφανθή 
μετά βεβαιότητος. Διότι δίδει άναμφιβόλως τήν έντύπωσιν μιας άδυναμίας τοΰ 
τεχνίτου, ή οποία είναι σαφής είς τήν άπόδοσιν τών χειρών καί άνάλογον τής 
οποίας είς ούδέν άλλο Λακωνικόν άρχαϊκόν άνάγλυφον έχομεν. Άπδ τής άπό- 
ψεως αυτής ή άδεξιότης τοΰ τεχνίτου είναι ορατή. Επομένως τδ παλαιότερον Λα
κωνικόν άνάγλυφον φαίνεται ότι είναι ή διπλή στήλη, παρά τδ γεγονός ότι πα
ρουσιάζει έν σχέσει με τά άλλα καί χαρακτηριστικά άποδεικνύοντα μίαν άπομά- 
κρυνσιν άπδ τήν καθαρώς Λακωνικήν τέχνην, διά τής εισαγωγής τών ένδιαμέσων 
έπιπέδων καί τήν άπώθησιν τής έπιπεδογλυφίας. Είναι πάντως γεγονός ώς πρδς 
τδ σημεΐον αυτό, ότι δεν έχομεν άρκετά βήματα, τά όποια νά άκολουθοΰν τήν 
διπλήν στήλην.

Τδ νέον άνάγ?αιφον τών Διοσκούρων άποδεικνύει άντιθέτως ότι έχομεν μίαν

1 Τό άνάγλυφον τοΰ Γερακίου είναι τό μόνον από τοΰ Γερακίου, όταν γράφει: «Das Relief ist nicht das
τά γνωστά αρχαϊκά άνάγλυφα «ηρώων», τό όποιον Werk einer jugendlich unbeholfenen Kunst, sondern
εχει πλαίσιον. das eines Stumpers, der ein gegebenes Vorbild

2 Ό schroder έν Ath. Mitt., 1904, σελ. 42, δεν συμ- nachzuahmen nicht imstande ist». 
φωνεϊ μέ τήν άποψιν τοΰ Wace διά τό άνάγλυφον
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αντίστροφον πορείαν, ότι δηλαδή ή έπιπεδογλυφος έκτελεσις παρουσιάζεται ισχυ
ρότερα άργότερον, άφοΰ το ύπ’ άριθ. 575 είναι εντελώς επίπεδον και σαφώς μετα
γενέστερον. Εις τοΰτο παρά την έπιπεδότητα είναι σαφή τα χαρακτηριστικά μιας 
έξειλιγμένης τεχνικής, ή οποία επιτυγχάνει δι απλών γραμμών να άποδίδη τον χα
ρακτήρα τών μορφών. Τοΰτο μάλιστα θά ήτο δυνατόν νά συσχετισθή μέ την επο
χήν τοΰ Άμάσιος και μάλιστα μέ τήν πρώτην του περίοδον'. Τον Αμασιν τής 
πρώτης περιόδου τον εύρίσκομεν καί εις τό νέον άνάγλυφον, εις την γεωμετρικήν 
σύλληψιν τών μορφών, τήν συγκέντρωσιν περί μίαν κεντρικήν μορφήν ή ενα 
ιδεώδη άξονα, τήν σοβαρότητα χρησιμοποιήσεώς των, τήν τοποθέτησίν των εις 
τον χώρον (πρβλ., S. KAROUZOU, The Amasis Painter σελ. 17).

To νέον άνάγλυφον δίδει μέ σαφήνειαν καί αποφυγήν κάθε λεπτομέρειας τό 
θέμα του. Τά δυνατά περιγράμματα παρά τήν ξηρότητα τών γραμμών προδίδουν 
έξαίρετον τεχνίτην, μέ δυνατότητας χρησιμοποιήσεώς τοΰ χώρου καί ορθήν σΰλ
ληψιν τών μορφών. Ή προσήλωσις εις τάς κάπως άσάρκους μορφάς τοποθετεί 
τό έργον εις τούς προ τοΰ 550 π. X. χρόνους. Εις τήν ακολουθούσαν περίοδον 
θά επικρατήσουν νέαι μορφοπλαστικαί αντιλήψεις εις τήν Σπάρτην, αί όποΐαι 
θά προβάλουν βαρυτέρας μορφάς, μέ πληθωρικώτερα σαρκικά χαρακτηριστικά A 
Επομένως τό νέον έργον θά τοποθετηθή κάπου πλησίον τής διπλής στήλης καί 
προ τοΰ αναγλύφου τοΰ Βερολίνου καί τών Ευμενιδών τών Βρυξελλών. Ή διπλή 
στήλη τίθεται, συσχετιζομένη καί μέ πρώιμα έργα τής Μεγάλης Ελλάδος, εις τό 
τέλος τοΰ εβδόμου ή εις τάς άρχάς τοΰ έκτου π. X. αίώνος. Ή Richter (Archaic 
Greek Art, σ. 20) τό θέτει εις τήν περίοδον 650-575, χωρίς ειδικήν αναφοράν3. 
Περισσότερον ακριβής είναι ό Lippold (Gr. Plastik, σελ. 31), ό όποιος τό 
θεωρεί άνήκον εις τούς προ τοΰ 600 π. X. χρόνους4. ”Αν άκολουθήσωμεν μίαν αντί
στροφον πορείαν καί δεχθώμεν τήν χρονολόγησιν τοΰ Langlotz (Friihgr. Bildh. 
σελ, 91) διά τό άνάγλυφον τοΰ Πλειστιάδα καί τό άνάγλυφον τών Ευμενιδών, ό 
όποιος τά τοποθετεί τό 560, κατόπιν συγκρίσεως μέ μορφάς τής άγγειογραφίας, 
τό άνάγλυφον μας θά πρέπει νά είναι παλαιότερον. Τοΰτο διά τάς λεπτοτέρας άνα- 
λογίας, τήν ξηρότητα τών γραμμών, τό τετράγωνον τής κεφαλής. Οί χρόνοι, εις τούς 
οποίους άνήκει, ορίζονται μεταξύ 580 καί 570. Μία άλλη παρατήρησις ενισχύει τήν 
τοιαύτην χρονολογικήν τοποθέτησιν. Αυτή συνδέεται μέ τήν τάσιν νά έμφανισθοΰν 
σχεδόν παράλληλ,α τά εμπρόσθια καί οπίσθια επίπεδα τοΰ σώματος μέ τρόπον τον 
όποιον δέν έχομεν εις τό άνάγλυφον τών Ευμενιδών. Τό κλασσικόν παράδειγμα μιας 
τοιαύτης τάσεως μάς τό δίδει ό έκ Ρόδου κούρος τοΰ Βρεταννικοΰ Μουσείου3,

1 Πρβλ. s. ΚΑΗΟϋΖοο, The Amasis Painter (1956) 
Οίνοχόη τοΰ Wiirztburg 382, πίν. 18, Οίνοχόη τοΰ 
Βερολίνου 1731, πίν. 19. Λήκυθ-ος τών ’Αθηνών 104 
πίν. 20.

2 Περί τής μεταβολής αυτής langeotz, Friihgr. 
Bildh., σελ. 94. picard, Manuel I, σελ. 461. Αί νέαι 
αΰταί τάσεις έχουν συνδυασθή μέ τήν μετάκλησιν καί 
Ίώνων τεχνιτών, ή οποία κορυφοινεται εις τήν περίο
δον περί τό 530 π.Χ. μέ τήν παρουσίαν τοΰ Θεοδώ

ρου απο τήν Σάμον καί τοΰ Βαθυκλέους από τήν 
Μαγνησίαν εις τήν Σπάρτην καί τήν επιβολήν ενός 
νέου ιδεώδους τής μορφής.

3 Καί richter, Sculpture, σελ. 165. beazley-hich- 

teu, Gravestones, σελ. 9 σημ. 15.
4 Ό Ν. ΒΕΡΔΕΛΗΣ έν ΑΕ 1937, σ. 757 δέχεται τό 

α' τέταρτον τοΰ 6ου αίώνος άς χρόνους τοΰ ανάγλυφου.
5 Πρβλ. deonna, Du miracle grec au miracle 

chretien I, πίν. XXXIII.
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ό όποιος τίθεται εις τό τέλος τοΰ 7ου αίώνος. ’Από τής άπόψεως αυτής τό νέον 
έργον δεν δύναται να τεθή πολύ χαμηλά καί ούτε είναι δυνατόν να τεθή προ 
τοΰ 580. Τούτο διότι μία άπόστασις υπάρχει άναμφιβόλως μεταξύ αύτοϋ και τής 
διπλής στήλης. Καί ή διπλή στήλη ευρίσκει την θέσιν της περί τό 600 π. X., άν 
καί παρουσιάζει μίαν διαφορετικήν πλαστικήν άντίληψιν από τό νέον έργον. Τό 
νέον άνάγλυψον τών Διόσκουρων τοιουτοτρόπως αποτελεί έν από τα πρωιμώτερα 
έργα τής Λακωνικής γλυπτικής καί τό πρώτον τής σειράς τών Διόσκουρων. Έκ 
τών χαρακτηριστικωτέρων έργων τοΰ πρώτου τρίτου τοΰ έκτου αίώνος αποτελεί 
μίαν σΰνθεσιν τών λακωνικών ιδιομορφιών. Προβάλλει τήν Λακωνικήν γραμμικήν 
καί επιφανειακήν διαπραγμάτευσιν τών μορφών, δίδει μίαν διπλήν εικόνα τών Διό
σκουρων ως θεοτήτων τοΰ ουρανού καί στοιχείων τής γής καί τέλος ερμηνεύει 
καί βοηθεΐ εις τήν άκριβεστέραν χρονολόγησιν τής διπλής στήλης τοΰ Μουσείου 
τής Σπάρτης.

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΘ. ΧΡΗΣΤΟΥ
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