
6 ΣΕΜΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΥ

Αξιοπαρατήρητη είναι ή σχέση τοΟ καλυκωτοϋ άνοίγματος μέ τήν οριζόντια των λα
βών, ή σύγκρουση άνάμεσα στό σχήμα καί στις στριφτές λαβές, ή σχέση άνάμεσα στό 
στένεμα όλου τοϋ κάτω σώματος καί στό άπλωμα τοΟ καλυκωτοϋ χείλους. Παρόμοιο 
τοϋτο μέ τό άνοιχτό στόμιο τών λουτροφόρων τοϋ 4ου αιώνα βοηθάει στήν έντύπωση 
μιας κομψής, καθαρά διαγραμμένης, άλλά άνήσυχης καί κινημένης μορφής.

’Αξιοσημείωτο άνάμεσα στά νέα στοιχεία είναι καί τό ότι έχει σχεδόν καταργηθή ή 
τεκτονική λειτουργία τής ανάγλυφης ταινίας άνάμεσα στις λαβές καί κάτω άπό τις μορ
φές· ή καμπύλη πού ύψώνεται άπό τή βάση στό σώμα, άντί νά κόβεται άπό τό κόσμημα, 
όπως στον κρατήρα μέ τούς Άνατολίτες, υψώνεται άπείραχτη, ένιαία.

Πώς πρέπει νά έρμηνευθή ή ριζική τούτη άλλαγή; Θά έλεγα ότι δέν έγινε χωρίς τήν 
έπίδραση ένός άλλου συγγενικού σχήματος, πού άναπτύσσεται ιδιαίτερα στον 4ον αι
ώνα, τοϋ κωδωνόσχημου κρατήρα. Έναν όχι καλά διατηρημένον, τον κάνει ξεχωριστά 
άγαπητόν ή ρυθμική κίνηση τών χορευτριών ( Π ί ν. 7β)9. Τό πεταμένο τύμπανο, οί 
Έρωτιδεΐς πού πετοϋν, οί Σάτυροι, οί κινήσεις τών γυναικών, οί συγκρατημένες άκόμη, 
δείχνουν ότι μόλις τώρα ξανοίγονται όλοι στή μέθη τοϋ χοροϋ, αντίκα γά πάσα χορέν- 
σει (Βάκχες 114).

Σάν νά έζήλεψαν οί κεραμουργοί τήν καμπύλη πού άνεβαίνει στούς τέτοιους κρατή
ρες, τούς κωδωνόσχημους, άπό τό πόδι στό σώμα, τή λαγαρή καί άπείραχτη άπό κάθε παρ
εμβολή, θέλησαν νά τή μεταφέρουν καί στούς καλυκωτούς κρατήρες. Παραμερίζοντας 
τις λαβές, μειώνοντας τήν πλαστικήν έξαρση τής διακοσμητικής ζώνης, θέλησαν νά 
έξομοιώσουν στό σημείο τοϋτο τό σχήμα τοϋ καλυκωτοϋ μέ τοϋ κωδωνόσχημου κρα
τήρα, αίσθάνθηκαν όμως ότι έπρεπε νά σταματήσουν έδώ' ύψωσαν πάνω άπό τό κόσμημα 
σχεδόν κάθετα τό περίγραμμα τοϋ καλυκωτοϋ κρατήρα, πού δέ στηρίζεται πιά σέ βα
ριά βάση, άλλά υψώνεται μέ « φυτικότητα », ραδινό.

Γιά τή χρονολόγηση τοϋ κρατήρα άπό τήν Έρμιόνη θά στηριχτούμε κυρίως στήν 
τεχνοτροπία τής ζωγραφιάς, στή χαρακτηριστική διάπλαση τών μορφών. Ψηλόλιγνες 
καθώς είναι, χωρίς τονισμό τής μέσης, μέ λεπτά τά σκέλη, μέ καμπύλα τά έξωτερικά 
περιγράμματά τους, κατατάσσονται χωρίς δυσκολία δίπλα σέ χρονολογημένα έργα: 
στό ψηφισματικό άνάγλυφο τοϋ 375/6, όπου ή Άθηνά είναι άδελφή τής όρθιας γυναί
κας, αυτής πού στέκεται δίπλα στον νέο μέ τό έρίφν δεύτερο συγγενικό έργο είναι ό 
Παναθηναϊκός άμφορέας τοϋ Κίττου, στό Βρετανικό Μουσείο10. Στό ίμάτιο πού φο
ράει ό κριτής τοϋ τελευταίου άμφορέα είναι όμοια ή διάταξη τών πτυχών πάνω στό άρι- 
στερό σκέλος: δέσμες λεπτών γραμμών σέ άνθεμωτό σχήμα. Πάνω όμως άπ’ όλα ή 
στάση καί τό έξωτερικό περίγραμμα τοϋ σώματος τοϋ κριτή αύτοΰ, καθώς καί τό άνετο, 
τό δεξί σκέλος, είναι τόσο όμοια στήν όρθια γυναίκα τοϋ κρατήρα, ώστε ένας βιαστι

9. Άρ. Ε6ρ. 1382. Schefold UKV. άρ. 61, πίν. 37,2.
10. Άνάγλυφο 375/6 π.Χ. (’Αθηνών - Κέρκυρας). Σβορώνου, ’Εθν. Μουσείον πίν. 103. Diepolder, Att. 

Grabr. 36 είκ. 9. RM. 47 (1932), 56 κ.έ., 91 καί πίν. 20,2 (Η. Speier). Dohrn, Att. Plastik 79. Siisserott, 
Gr. PI. 47, πίν. 3,2. Άμφορεύς Κίττου: Speier, δ.π. 92. Siisserott 47, 74 κ.έ., σημ. 159 καί πίν. 3,3. AJA 
47 (1943), 455 (Beazley). Άπό τήν πλαστική έσχέτισε ό Buschor τή στήλη τής Μνησαρέτης μέ άγγεία 
γύρω στό 375 π.Χ., «έποχή τής έπιδαύρειας δραστηριότητας τοϋ Τιμοθέου»: FR. III, 155. Συγγενέ
στατη μέ τις γυνακεΐες μορφές τοϋ κρατήρα τής Έρμιόνης ή τρυφερή Άριστομάχη τής έπιτύμβιας 
στήλης τοΟ ’Εδιμβούργου (JHS 1885, πίν. Β. Moebius, Ornam. πίν. 15β) στεφανώνεται πάνω μ’ ένα 
άνθέμιο πού τό κατατάσσει ό Moebius στά χρόνια τοϋ ναοΰ τοϋ Άσκληπιοΰ.
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κός καί θερμόαιμος μελετητής θά έκλινε νά πιστέψη ότι τό ίδιο χέρι ζωγράφισε τον 
έρυθρόμορφο κρατήρα τής Έρμιόνης καί τόν μελανόμορφον αμφορέα του Βρετανικοϋ 
Μουσείου.

Λίγο Αργότερα, όσο πλησιάζουμε προς τά μέσα τοΟ αιώνα, μιά έπιδρομή κλασσικι- 
σμοΰ θά φέρη, μαζί μέ τήν κατάλυση των καμπύλών, κάποια ξηρότητα στή γραμμική 
σύσταση, Αλύγιστη σταθερότητα στή στάση, παράλληλα όμως θά προχωρήσουν οί ζω
γράφοι μέ συνέπεια στήν Αναζήτηση τοϋ βάθους.

Δέ συναντούμε τέτοια προσπάθεια στις μορφές τού κρατήρα μας. Παρ’ όλη τή στρο
φή πού έχουν μερικές γύρω στόν άξονά τους—ό νέος μέ τό έρίφι, ό όρθιος νέος δεξιά— 
είναι όλες Αναπτυγμένες στήν επιφάνεια, δέν δείχνουν τήν πρόθεση νά συγκρουστοϋν 
μαζί της προχωρώντας μέσα σ’ έναν ιδεατό χώρο. Ή έλλειψη αυτή δέ ζημιώνει τήν 
έντύπωση τής εικόνας μας, άντίθετα είναι πολύ εύπρόσδεκτο ότι μία γαλήνη Απλώνεται 
πάνω άπό τις μορφές, τις σκέπει μία διάχυτη Απαλότητα, ή ρέμβη ένός ονείρου. Ότι 
τούτο δέν είναι άσχετο μέ τό θέμα πού ιστορείται, θά τό γνωρίσουμε στήν Ακόλουθη 
έξέταση.

ΤΟ ΘΕΜΑ

'Η σπουδαιότερη σημασία τού κρατήρα τής Έρμιόνης βρίσκεται ώστόσο στό θέμα 
τό παράδοξο καί, όπως είδαμε παραπάνω, μοναδικό.

Σάν κύρια πρόσωπα τής παραστάσεως παρουσιάζονται, είδαμε, οί δύο καθισμένοι νέοι, 
τούς όποιους έτοιμάζονται νά στεφανώσουν οί δύο γυναίκες μέ στεφάνια μεγαλύτερα άπό 
έκεΐνα πού φορούν. Καθώς δέν είναι Αθλητές δέν μένει άλλο παρά νά τούς έρμηνεύσουμε 
σάν θεούς ή σάν ήρωες.

Έπισημότερην ιδιότητα φαίνεται νά έχη ό νέος Αριστερά, πού κρατεί τό κλωνάρι δά
φνης- άν είναι θεός δέν μένει άλλο παρά νά τόν θεωρήσουμε σάν ’Απόλλωνα. Ό δεύτερος 
νέος, μέ τή θελκτική στροφή τού προσώπου, δέν είναι βέβαιο ότι κοιτάζει τή γυναίκα 
ή τό ζευγάρι Αριστερά. Μόνο οί δύο αύτοΐ άπό τούς τέσσερεις νέους πού είκονίζονται 
έχουν κόμη μακριά, όχι όμως καί ό πέμπτος, ό τελευταίος δεξιά, γιατί τότε θά έπρεπε 
νά σώζεται πάνω στό λαιμό του ή άκρη κάποιου βοστρύχου.

Ή ξανθή μακριά κόμη τών δύο πρώτων νέων, ή ήρωική γυμνότητα τού πάνω σώμα
τος, τό έλαφρότατο ίμάτιο, ή άπαλή χειρονομία τού ένός, τό στεφάνωμα άπό μέρους 
τών γυναικών, ή τονισμένη ώραιότητα τού προσώπου, ή παρουσία, τέλος, τών δύο μι
σοφέγγαρων, όλα αύτά καθώς καί οί διάσπαρτοι θάμνοι τοποθετούν τή σκηνή σέ χλοε
ρές πεδιάδες, στά νησιά τού Ωκεανού.

«----------------------------------------- gvQa μακάρων
νασον Ήκεανίδες 
αϋραι περιπνέοισιν άν- 
θεμα δέ χρυσοϋ φλέγει., 
τά μέν χερσόθεν απ’ 
αγλαών δενδρέων, 
νδωρ δ’ αλλα φέρβει 
δρμοισι τών χέρας άνα-
πλέκοντι καί στεφάνοις» (Πινδ. ’Ολυμπίάν. II, 71 κ.έ. Πρβλ. Frg. 129,130).
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Τήν έντύπωση αυτή τή στηρίζει ή μορφή τοΰ νέου πού κρατεί τή λουτροφόρο. Τόν 
υποδέχεται ό νέος μπροστά του, αυτός πού γυρίζει τό κεφάλι πρός τό κέντρο τής είκό- 
νας καί όψώνει τό δεξΐ χέρι, γιατί θέλει νά τόν δδηγήση πρός τά έκεΐ, άφοϋ τόν στεφανώ- 
ση καί αυτόν ή διπλανή νέα γυναίκα. Είναι λίγος καιρός, ήμέρες ίσως μόνο, πού έχει 
έγκαταλείψει τόν κόσμο τών άνθρώπων ό «άωρος» τούτος νέος καί έρχεται νά ταχθή 
μέσα στόν κήπο τούτον, γιατί στάθηκε λιγόζωος, άγνός.

Ποιος όμως νά είναι ό άλλος νέος, ό καθισμένος δίπλα στό βωμό, πού κρατάει στά χέ
ρια του ένα έρίφι, έτοιμος νά τό θυσιάση; Νά είναι σάν τούς άλλους, παλαιότερος μόνο 
στό χλοερό τούτον τόπο, ή μήπως έχει κάποια ξεχωριστή θέση στήν ιεραρχία τών κα
τοίκων του;

Βοηθητική γιά τήν έρμηνεία μας είναι καί ή παρουσία τού βωμού, έπειδή άναφέρε- 
ται άπό τόν Πίνδαρο μέσα στόν χώρο τών ευσεβών εν "Αιδον,

«-------------------- παρά δε σφίσιν ενανθής
άπας τέϋηλεν όλβος, 

όδμά δ’ έρατόν κατά χώρον κίδναται
(αίε'ι) θνα μιγνΰντων πυρι τηλεφανεΐ παντοΐα θεών επί βωμοϊς» Π.

Μόνος άπό τούς άλλους μοιάζει μέ τόν νέον τού βωμού ό δαφνηφόρος μέ τή μακριά 
κόμη καί θά κλίναμε νά πιστέψουμε ότι, άν δεν υπάρχει απόλυτη ισοτιμία άνάμεσα στούς 
δύο, δεν θά έχουν σημαντική ίεραρχική διαφορά.

’Αφού τοποθετήθηκε ή σκηνή στά νησιά τών Μακάρων, προβάλλει τό έρώτημα μήπως 
ό ένας άπό τούς δύο είναι ό Ραδάμανθυς. Δεμένος μέ τήν Ιδέα τών Ήλυσίων, ό άρχαιό- 
τατος τούτος θεός τής Κρήτης, είναι σχεδόν άπαραίτητος στήν εΐκόνισή τους11 12. Πρός 
αύτόν όδήγησε ό Ηρακλής τή μητέρα του τήν ’Αλκμήνη γιά νά κατοικήση μαζί του 
στά Ήλύσια, κοντά του ήταν γραμμένο νά βρεθή ό Μενέλαος, όταν θά έφευγε άπό τόν 
κόσμο, όπως ιστορούν οί γνωστοί, άσύγκριτοι στίχοι τής ’Οδύσσειας (δ 561 κ.έ. )13.

Τήν έπίδραση τών 'Ομηρικών έπών στή σταθεροποίηση τής εικόνας τών Ήλυσίων 
έτόνισεν ό Rhode, όπως καί τήν άπομόνωση τής μορφής τού Ραδάμανθυ, άφοΰ ξεχά- 
στηκε σιγά σιγά ό μύθος πού ιστορούσε τόν άφηρωισμό του14.

Τά Ήλύσια πεδία ταυτίζονται στήν παλαιά μυθική παράδοση μέ τή χώρα τών Ύπερ- 
βορείων, όπου κάθε χρόνο έπήγαινε ό ’Απόλλων γιά νά δεχτή τις έκατόμβες ζώων15. Ό 
μύθος ήταν άγαπητός στήν ’Αττική καί τούτο θά βοηθούσε τήν έρμηνεία τής παράστα
σης σάν χώρας τών Ύπερβορείων, άφοΰ ό δαφνηφόρος μπορεί, είδαμε, νά έρμηνευθή 
ώς ’Απόλλων. ’Από τήν άλλη μεριά ή εικόνα τού νέου μέ τή λουτροφόρο, νοητή μόνο στά

11. Frg. 130,1. Πλουτάρχου, Παραμυθητικός είς ’Απολλώνων 35.
12. Πλάτ. Γοργ. 526ε. Πολιτεία 502ε.
13. A.R.W. 25 (1927), 245. (Ρ. Capelle, Elysium und Insel der Seligen). Πλουτάρχου, Λύσανδρος 251. 

Γιά τά νησιά τών Μακάρων, Neutsch, RM. 60,61 (1953 - 54) 62 κ.έ. Άπό τήν παλαιότερη βιβλιογραφία: 
Wilamowitz, Gl. Hell. II, 15. Rhode, Gr. Roman, 172 κ.έ. Rose, Handb. Gr. Myth. 80. R. Eisler, Orphisch 
- Dionysische Mysterien Gedanken in der christlichen Antike 125 κ.έ. Nillson, Min. Myc. Rel. 540 κ.έ. 
Gr. Rel. I, 302 κ.έ., 637 κ.έ.

14. Psyche 9,10, 77, σημ. 1 καί σ. 84. Malten, Jdl. 28 (1913) 37, 45: “Rhadamanthys ist eine Gestalt 
arm an Sagen”. Ό Radermacher, Jenseits 98 κ.έ. περιορίζεται στήν έξέταση τοΰ Ραδ. σάν κριτή τοΰ 
Άδη. Βλ. καί Roscher, ML. στή λ. Rhadamanthys και RE. 2470 κ.έ. (Waser).

15. Ησιόδου Έργα 170 - 173. Πυθιόν. 46 κ.έ. Όλυμπ. II, 71 κ.έ. Frg. 129, 130.
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Ήλύσια, δέ θά έμπόδιζε τήν ταύτιση τοΟ τόπου τούτου μέ τή χώρα των 'Υπερβορείων16.
Όχι στό βορρά, άλλα στή δυτικήν άκρη τού ’Ωκεανού τοποθετούσαν οι άργίτικοι 

μύθοι τούς 'Υπερβορείους17, είναι δέ δυνατό νά διοχετεύτηκε ή πίστη αυτή καί στους 
’Αθηναίους. Πρός τήν άκρη τού κόσμου φέρνουν καί τά δύο μισοφέγγαρα πού παρα- 
σταίνονται στόν κρατήρα, τό ένα άνοιχτό πρός τά άριστερά, τό άλλο πρός τά δεξιά. 
«Ένην τε καί νέαν» μοΰ έπρότεινεν ό Sir John Beazley καί δύσκολα θά βρεθή άλλη 
καλύτερη έρμηνεία18.

Ό τόπος αυτός, όπου συναντιούνται τό τελευταίο καί τό νέο φεγγάρι δέν μπορεί νά το- 
ποθετηθή άλλοΰ παρά στήν άκρη τού κόσμου, στά νησιά τού ’Ωκεανού.

Μπορεί ό Πολύγνωτος καί ό Φειδίας νά παράστησαν άλλιώς τά σύνορα τού κόσμου, 
πλαισιώνοντας τήν ιστόρηση μέ τόν Ήλιο καί μέ τή Σελήνη, μπορεί νά τούς άκολούθη- 
σαν οί κατοπινοί καλλιτέχνες, ιδίως οί ζωγράφοι. Στόν κρατήρα τούτον ό χωρισμός δέν 
γίνεται στις άκρες, άλλά στό κέντρο τής εικόνας- έδώ δηλώνεται ή άτμόσφαιρα δπου 
είναι διάχυτο τό παλαιό καί τό νέο φώς.

Διαφορετική είναι ή πλαισίωση τών Πλειάδων στή γνωστήν ερυθρόμορφη υδρία 
τού ’Εθνικού Μουσείου19. Οί δύο έποχές δηλώνονται μ’ έναν ξερό θάμνο άπό τή μία 
μεριά, μ’ ένα άνθισμένο κλωνάρι άπό τήν άλλη.

Βάσιμες άμφιβολίες γιά τήν τοποθέτηση τής σκηνής στούς 'Υπερβορείους γεννιούν
ται άπό τήν έλλειψη χαρακτηριστικών ένδείξεων, τών γρυπών λ.χ., πού μεταφέρουν τόν 
’Απόλλωνα στά μέρη έκεϊνα, σέ μερικές άγγειογραφίες τού 4ου αιώνα. "Ας μή ξεχνούμε 
όμως ότι λείπει δλη σχεδόν ή ζωγραφιά τής άπάνω ζώνης20.

Προβληματική είναι καί ή ταύτιση τών μορφών αύτής τής ζώνης άπό τις όποιες ή 
μία είναι πιθανώτατα άνδρική. ’Ανήκουν άραγε οί άλλες, οί γυναικείες, στήν ίδια κα
τηγορία μέ τις δρθιες τής κάτω ζώνης, ή είναι διαφορετικές;

Έχουμε δμως πρώτα νά όνοματίσουμε τις στεφανηφόρες γυναίκες τής κάτω σειράς. 
Ή πρώτη σκέψη δτι μπορούν νά ταυτιστούν μέ τις Εσπερίδες, άποδείχνεται άστήριχτή 
μόλις συμβουλευτούμε τά μνημεία. Λείπει τό άπαραίτητο κεντρικό δέντρο καί γενικά 
διαφέρει ή σκηνή άπό τό τυπικό τών σχετικών παραστάσεων21.

’Ερχόμαστε έτσι σέ μιάν άλλην υπόθεση: ή πιθανώτερη παρουσία γυναικών στά Ή- 
λύσια άνάμεσα στούς Μάκαρες πού μπορούμε νά άποτολμήσουμε, είναι ή παρουσία τών 
Μουσών. Τή σχέση τους μέ τήν άθανασία, πού τή στηρίζουν, άν δχι άλλο, οί συχνές 
παραστάσεις Μουσών σέ σαρκοφάγους, τήν άνέπτυξε μέ νέα έπιχειρήματα ό Cumont22.

Στόν ύμνο τού ’Αριστοτέλη στήν ’Αρετή, οί Μούσες συντροφεύουν τόν Έρμία καί

16. Roscher, ML. I1 2819.
17. Ό.π. 2835: “Nur die argivischen Heroen erreichen unter Gotterbeistand das feme Ziel”.
18. Σέ προφορική άνακοίνωση. "Ενη τε καί νέα: Thesaurus Gr. Linguae στή λ. "Ενός, 1120 Πλου

τάρχου, Σόλων C 25. Γιά τή σχέση τής Σελήνης μέτά νησιά τών Μακάρων, βλ. Bachofen, Unster- 
blichkeitslehre 196 κ.έ.

19. Άρ. Εύρ. 17469, ΑΕ. 1945-47, 22 κ.έ., πίν. 1-2.
20. Λήκυθος Ξενοφάντου: ΑΖ. 1856, πίν. 86-7. CR. 1866 πίν. 4. Jacobsthal, Orn. είκ. 99, πίν. 110 

Schefold UKV. 110, είκ. 67. ARV2 1407.
21. Παραστάσεις'Εσπερίδων: Brommer, Jdl. 57 (1942), 105 κ.έ. Υδρία Κέρτς: Schefold δ.π. πίν. 11 

καί σ. 9 (έκεϊ καί γιά τις συχνές παραστάσεις τοΟ κήπου τών Εσπερίδων στά άγγεϊα τοΟ 4ου αιώνα).
22. Symbol, funer. 253 κ.έ. AJA 50 (1946) 143 (A. Nock, Sarcophaghi and Symbolism).

2
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“il est incotestable que Hernias est presente comme mort”23. Τις συχνές εικόνες των Μου
σών στά αττικά αγγεία σημειώνει ό Langlotz σ’ ένα λαμπρό τελευταίο άρθρο του, άπο- 
καλυπτικό γιάτό νόημα των άττικών άγγειογραφιών24. Τεφροδόχες κάλπες, καθώς ήταν 
τά περισσότερα άπ’ αυτά, θά στολίζονταν μέ ζωγραφιές σχετικές πρός τόν προορισμό 
τους. Οί Μούσες υποδηλώνουν πιθανώτατα τη συναναστροφή μέ τά άνώτερα πνεύ
ματα, πού περιμένει στά Ήλύσια τούς ξεχωριστούς, μιά ιδέα πού τή βλέπουμε έκφρα- 
σμένη μέ τόσην άνάταση ψυχής στήν πλατωνικήν ’Απολογία τοϋ Σωκράτη.

Γιά τή συσχέτιση τών Μουσών μέ τήν ιδέα τής άθανασίας σημαντικά στηρίγματα 
προσφέρει ένα άνάγλυφο τοΰ Εθνικού Μουσείου, « νεκρόδειπνο », πολύ νεώτερης έπο- 
χής καί άσχημα διατηρημένο, πολύτιμο όμως γιά τή σπάνια παράσταση (Π ί ν. 9). 
Ό Conze, πού πρώτος τό δημοσίευσε, έδωσε ένα καλό σχέδιό του καί μάλιστα αυτό πού 
ό Άχιλλεύς Ποστολάκκας είχε φροντίσει νά γίνη άπό τό χέρι τοΰ Γκύζη (Πίν. 8)25.

Πάνω άπό μιά πλατιά τράπεζα, στή δεξιάν άκρη, κάθεται ένας άντρας· ό άλλος κον
τά του έχει ταυτισθή σωστά, έξ αιτίας τής λεοντής, μέ τόν Ηρακλή. Οί υπόλοιπες όκτώ 
μορφές είναι γυναικείες καί άπό τά άντικείμενα πού κρατούν—αύλό, τύμπανο, λύρα, κι
θάρα, τραγικό προσωπείο—έχουν βάσιμα έρμηνευτή ώς Μούσες (λείπει ή άριστερή 
άκρη μέ τήν ένατη ). Φτερωτοί «Έρωτιδεΐς» κάτω άπό τό τραπέζι έτοιμάζουν τά άπα- 
ραίτητα γιά τήν ευωχία, άλλες παρόμοιες μορφές πετοΰν πάνω στά δέντρα καί τοποθε
τούν τή σκηνή στά Ήλύσια πεδία.

Περισσότερο συζητήσιμη είναι ή έποχή τοΰ άναγλύφου. Μπορούμε σήμερα νά προ
χωρήσουμε πέρα άπό τή χρονολόγηση τοΰ Σβορώνου. ’Όχι στήν άρχή, άλλά στά προ
χωρημένα αύτοκρατορικά χρόνια φέρνει ή άφθονη χρήση τρυπάνου στά περιγράμματα 
τών φύλλων καί τών καρπών, οί κοφτερά τονισμένες πτυχές τών ίματίων, καθώς καί τοΰ 
υφάσματος πού πέφτει μπροστά άπό τήν κλίνη.
Όλα τούτα άνακαλοΰν άπό τά μνημεία τής ρωμαϊκής τέχνης κτίσματα τής έποχής τοΰ 

Σεπτιμίου Σεβήρου: τά άνάγλυφα άπό τό τετράπυλο τής Leptis Magna, άλλά καί τό τόξο 
τοΰ Σεβήρου στο Forum τής Ρώμης26.

’Από έπίδραση κάποιου έλληνιστικοΰ άρχετύπου μπορεί νά έρμηνευθή ή ραδινότητα 
τών Μουσών, καθώς καί ή στροφή μερικών άπ’ αυτές" κοινή ώστόσο μέ τά άνάγλυφα τοΰ 
Σεβήρου είναι ή έπιπεδική διάταξη καί ή έλλειψη τονισμοΰ τοΰ βάθους. Έχει τήν άρχή 
της στά άνάγλυφα τής κολόνας τοΰ Μάρκου Αύρηλίου, πού τά χαρακτηρίζει — όπως 
καί τά άλλα όσα άναφέραμε — ή ίμπρεσσιονιστική τεχνική27.

Παρ’ όλη τή συντηρητικότητα τών ’Αθηναίων καλλιτεχνών μπροστά στά νέα ρεύ
ματα, μιά κάποια μόνιμη δέσμευσή τους άπό τό κλασσικιστικό Ιδανικό, δέν θά ήταν

23. Boyance, Culte des Muses 305. ITppX.Wilamowitz, Arist. und Athen II, 406 κ.έ. Anthol. Lyr. I, 101. 
Jaeger, Aristoteles 118. Paideia I, 37.

24. R. Bohringer, Freundesgabe 397 κ.έ. Πρβλ. Roscher, ML. I1, στή λ. Hyperborer, 2816: “Zum Rei- 
gentanz der Jungfrauen ertonen Leier und Flote; goldene Lorbeerzweige im Haar (δάφνη, χρνσέη κόμας 
άναδήσαντες) sitzen beim frohlichen Festmahle”.

25. Arch. Zeit. 29 (1872), 81 κ.έ., πίν. 49. Sybel 99, άρ. 458. J.H.S. V (1884), 138 (P. Gardner). Βλ. 
παρακάτω σημ. 30.

26. Leptis Magna: Technau, Rom. Kunst 247 κ.έ., είκ. 201. Bartoccini, Leptis Magna είκ. 2-3. 
Σεβήρου τόξο: Technau δ.π. είκ. 201.Curtius - Nawrath, Rom, είκ. 25 - 6.

27. Μ. Αύρηλίου κολόνα: Curtius - Nawrath 55, είκ. 143. R.M. 52 (1937), 261 (Fuhrmann). Wegner 
J.d.I. 46 (1931), 61 κ.έ.
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σωστό νά άνεβοΰμε ώς τά χρόνια τοϋ αύτοκράτορα τούτου γιά τό άνάγλυφο τοΟ Ε
θνικού Μουσείου, τά τέλη τού 2ου αιώνα μένουν ή πιθανώτερη χρονολόγηση.

’Επίδραση άπό έλληνιστικά πρότυπα μαρτυρούν, είδαμε, ή ραδινότητα καί τό ψηλό 
ζώσιμο τών καθιστών γυναικών, άκόμη καί ή στροφή μερικών προς τά μέσα- ό τύπος 
είχε ώστόσο δημιουργηθή παλαιότερα.

Δέν είναι χωρίς σημασία ότι παρόμοια έστίαση συναντούμε σ’ έναν ερυθρόμορφο 
κρατήρα τής Νεαπόλεως, γνωστόν άπό τό λαμπρό σχέδιο τού Reichhold καί άπό τις 
συζητήσεις πού άναψε τό θέμα του28. Παρ’ όλο τόν ζωηρά χρωματισμένο έρωτικό χα
ρακτήρα της ή κατενώπιο παράσταση τών μορφών, ή γύμνια τού άπάνω σώματος, πού δίνει 
τήν έντύπωση άφηρωισμοΰ, ό Έρωτιδέας πού παίζει μέ τό πουλί, τέλος ή μακριά, άπέ- 
ραντη τράπεζα, όλα μαζί καθώς καί ή παράσταση τών μορφών κατενώπιο, έχουν ένα χα
ρακτήρα υπερβατικό, πού ύποβάλλεται διακριτικά29.

Ό Conze, έρμηνεύοντας τήν ανδρική μορφή τού άναγλύφου τού ’Εθνικού Μουσείου 
ώς τόν νεκρό πού συνεστιάζεται στά Ήλύσια μέ τόν Ηρακλή καί μέ τις Μούσες, πλη
σίασε περισσότερο τήν άλήθεια, παρά ό Σβορώνος πού κυριαρχημένος άπό τόν ένθου- 
σιασμό του —τόν όχι άδικαιολόγητο — γιά τή σπάνια σκηνή, έσχέτισε τόν άνδρα τούτο 
μέ τόν θεϊκό τόν «πλατύστερνο» Πλάτωνα καί έταύτισε τά δέντρα μέ τό άλσος τής ’Α
καδημίας30.

Καμιά πληροφορία γιά τόν τόπο όπου βρέθηκε τό άνάγλυφο δέν προσφέρει ώστόσο 
τό ευρετήριο τού ’Εθνικού Μουσείου (παρά μόνο ότι βρέθηκε κάπου κοντά στήν ’Αθήνα), 
ούτε άλλες σχετικές μαρτυρίες έσώθηκαν. Οί Μούσες πού παρασταίνονται είναι πολύ 
καλά νοητές, όπως έτόνισε καί ό Fr. Cumont, στά Ήλύσια, όπου συντροφεύουν τούς άφη- 
ρωισμένους. Ή μόνη άντίρρηση γιά τήν ταύτιση τών γυναικών τού κρατήρα μέ τις 
Μούσες είναι ότι καμιά άπ’ δσες σώζονται δέν κρατεί μουσικό δργανο ή κύλινδρο, 
δπως στά έρυθρόμορφα άγγεΐα, κατά κανόνα δέ στις μαρμάρινες σαρκοφάγους τού 2ου 
αιώνα μ.Χ.

Μιά άλλη εικασία στήν όποια θά μπορούσαμε νά καταφύγουμε, δτι οί γυναίκες μέ 
τά στεφάνια είναι 'Υπερβόρειες, μένει ξεκρέμαστη καί άναπόδεικτη άπό τή μοναδικό
τητα τού θέματος, άν καί δέν είναι ώστόσο δυνατό νά άποκλεισθή 31.

Τέτοιες εικόνες σάν τού κρατήρα τής Έρμιόνης, κυρίως χάρη στήν υπερβατική έν
νοια πού τις σκέπει, έζησαν καί πέρα άπό τήν έλληνική παράδοση· μεταφυτεύτηκαν μέ 
άλλο νόημα στή νέα θρησκεία, δπως τό μαρτυρεί, άνάμεσα σέ άλλα, ή παράσταση στό 
υπόγειο κοντά στήν Κατακόμβη τού Πρετεξτάτου. Πίσω άπό ένα είδος χαμηλού τραπε
ζιού γεμάτου μέ φαγητά κάθονται δσοι άξιώθηκαν μιά ζωή ευδαιμονίας32.

28. FR. πίν. 173 καί III2, 337 κ.έ. (Schefold). ΤοΟ ίδιου UKV2 άρ. 108. Metzger, Repr. 363, άρ. 41, πίν. 48.
29. ’Αντίθετα ό Metzger, δ. π. 363: “Peu de peintures evoquent avec autant de bonheur Γ atmosphere 

si particuliere des banquets atheniens”.
30. Τό Έθν. Μουσ. πίν. 92, 565, άρ. 216 (όπου δλη ή παλαιότερη βιβλιογραφία). Καστριώτης, Γλυ

πτά 278. Roscher, ML. στή λ. Hsros, 2542 καί 2290. Cumont, Symb. funer. 292. Γιά τά νεκρόδειπνα βλ. 
τό κλασσικό άρθρο τοΟ Κ. Ρωμαίου, AM. 39 (1914), 189 κ.έ. καί τελευταία Hausmann, Gr. Weihreliefs 
25 κ.έ. Πελοποννησιακά I (1956), 253 (Μ. ’Ανδρόνικος).

31. Υπερβόρειες παρθένες: Ήρόδ. IV, 33 - 35. Gallet de Santerre, Delos primitive et archa'ique 168 
κ.έ. Treheux, Studies Robinson II, 758 κ.έ.

32. Cumont, Lux perpetua 256 - 7, είκ. 7. Τις δυσκολίες γιά τή σχέση τών Ήλυσίων μέ τόν χριστια
νικό Παράδεισο υπερτιμάει κάπως ό Langlotz, δ.π. 405. Ό ίδιος έπρόσεξε ώστόσο (σ.413) τήν παράστα-
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’Ασυνήθιστη στην πλαστική ή παράσταση τοΰ άναγλύφου θά ήταν συχνότερη σέ ζω
γραφιστά μνημεία με ταφικό προορισμό. Τέτοια θά έφτέρωσαν τή φαντασία τοΰ γλύπτη, 
όταν άποφάσισε νά σμιλέψη στό άνάγλυφο τό άσυνήθιστο θέμα. "Αν συνδυάσουμε με 
αυτό τήν παράσταση στόν κρατήρα τής Νεάπολης, καθώς καί ένα πλήθος έργων τής το- 
ρευτικής μέ υπερβατικήν έννοια (άνάγλυφα στις χάλκινες υδρίες) θά συμπεράνουμε ότι 
ή στροφή στόν νεκρικό συμβολισμό πού κυριάρχησε στις σαρκοφάγους των αύτοκρα- 
τορικών χρόνων, άν καί έχει τϊς ρίζες της στόν 5ον αιώνα κιόλας, έφούντωσε περισ
σότερο στήν πλατωνικήν ’Αθήνα.

Τήν ύπόθεση ότι ίταλιωτικά μνημεία μέ τέτοιες παραστάσεις μπορεί νά άσκησαν 
επίδραση στήν άθηναϊκή τέχνη φαίνεται νά τή στηρίζουν μερικοί παλαιότεροι λοκρι- 
κοΐ πίνακες μέ παράσταση τών Ήλυσίων πεδίων καί θά έκλινε κανείς νά πιστέψη ότι 
μεταφυτεύτηκαν στήν ’Αττική άπό τό θρησκευτικό κλίμα τής Μεγάλης Ελλάδας, πού 
εύνοοΰσε παρόμοια θέματα33.

"Ομως κάθε άλλο παρά βέβαιη είναι ή έλλειψη παρόμοιων παραστάσεων στά σύγχρο
να άττικά άγγεϊα, προβάλλει μάλιστα άντίθετα ή υποψία μήπως οί τόσο συχνές σκηνές 
«καρπολογίας» στά ταπεινά μελανόμορφα λυκήθια τών άρχών τοΰ 5ου αιώνα θά έπρε
πε νά τοποθετούνται στά Ήλόσια καί όχι στούς άθηναϊκούς κήπους. Είναι βέβαιο ότι 
«ξέρουμε λίγα γιά τή λαϊκή θρησκεία τών χωρικών καί τών μετοίκων πού, όπως πληρο
φορούν οί έπιγραφές, αισθάνονταν περισσότερο δεμένοι μέ τούς θεούς τής βλάστησης 
καί τοΰ θανάτου»34- είναι ακόμη άλήθεια ότι μένει νά άναθεωρηθή μέ νέο πνεύμα ή έξέ- 
ταση τοΰ περιεχομένου τών άγγείων τουλάχιστο γιά όρισμένες έποχές35.

Στις άρχές τού 4ου αΙώνα τοποθετεί ό Ρ. Devambez, άπ’ άφορμή τής διάδοσης τοΰ θέ
ματος τών Άμαζονομαχιών, τή στροφή πρός τή χρήση παλαιών θεμάτων μ’ έναν νέο 
συμβολισμό, πού τόν σκέπει ό πέπλος τοΰ θανάτου36. ’Από τήν άλλη μεριά τολ
μούμε τώρα νά συμπεράνουμε ότι παρόμοιες έννοιες κλείνουν άλλα θέματα παλαιά,

ση τοΰ Συμποσίου τών Μακάρων στήν έλληνιστική τοιχογραφία τοΰ Καζανλάκ: Vassil Micoff. Le 
tombeau antique de Kasanlak, πίν. 6-22. Τήν έπιβίωση τοΰ θέματος έως τήν ύστατη αρχαιότητα μαρ
τυρούν, άνάμεσα σέ άλλα μνημεία, καί τά μωσαϊκά τής Piazza Armerina. Όπως στόν κρατήρα τής 
Έρμιόνης γυναίκες κρατούν καί έκεί στεφάνια: Gentili, La villa imperiale di P. Armerina. Βλ. καί B. 
Neutsch, R.M. 60 - 61 (1953 - 54) 69 κ.έ. καί πίν. 22. 2. Γιά τά Ήλύσια καί τόν Παράδεισο άρκετά χρή
σιμα στοιχεία περιέχει καί τό παλαιό άρθρο τοΰ Diitschke, Ravenatische Studien 136 κ.έ.

33. Neutsch, δ. π. 62 κ.έ.
34. Langlotz, ό. π. 414.
35. Σκηνές καρπολογίας: έρυθρόμορφος κρατήρ Ν. 'Υόρκης (βλ. σημ. 48). Neutsch, δ.π. 74, σημ. 

48 καί πίν. 22, 2. Υδρία τού ζωγράφου τοΰ Περσέως στό Schloss Fasanerie, CV. πίν. 29,4. Neutsch δ.π. 
74, σημ. 46. Λευκή κύλιξ τοΰ Σωτάδη στό Βρεταν. Μουσείο. Neutsch δ.π. πίν. 21. ARV2 450. Άπό 
τά παλαιότερα παραδείγματα ή ύδρία τοΰ Μονάχου AJA 58 (1954), 188 κ.έ., πίν. 29 (Beazley). Δίπλα 
στήν παράσταση τής κύλικος τοΰ Σωτάδη άξίζει νά σταθή γιά τήν ποιότητά της μιά έξοχη, άνά- 
γλυφη τούτη, σ’ ένα τετράγωνο βάθρο (μαρμάρινης ληκύθου ;), άπό τά τελευταία άποκτήματα τοΰ 
Έθν. Μουσείου (Άρ. Εόρ. 4502. Βρέθηκε στήν’Αθήνα, Μοσχάτο). Μιά νέα γυναίκα δέχεται στόν κόρ
φο της τά μήλα πού καρπολογεί άπό ένα δέντρο ό σύντροφός της. Στις στενές πλευρές τοΰ μνημείου 
είναι άριστερά ό Ερμής Ψυχοπομπός, δεξιά ένας ίερέας μέ ποδήρη χιτώνα καί μέ παχιά, γρυπή μύτη- 
κρατεί στό κατεβασμένο χέρι τή μάχαιρα τών θυσιών. Γύρω στά 410 π.Χ. είναι ή πιθανή χρονολόγη
ση τοΰ μνημείου. Ή τοποθέτηση τής σκηνής στά Ήλύσια πεδία δέν δέχεται άμφισβήτηση- κάποιο 
ζωγραφικό πρότυπο ύποβάλλει ή παρουσία τοΰ δέντρου.

36. Bas - relief de Teos, 30 κ.έ. Πρβλ. σχετικά καί Schefold, UKV. 146 κ.έ., 154 κ.έ.
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άλλα πρωτόφαντα σέ έπιτύμβια μνημεία άπό τόν 4ον αιώνα, όπως είναι οί γρύ- 
πες οί γνώριμοι άπό τούς άρχαϊκούς χάλκινους λέβητες.

Καθώς υψώνονται τώρα μέ τούς άγκαθωτοΰς λαιμούς τους πάνω στις μαρμάρινες 
κάλπες, δέν είναι μόνο διακοσμητικοί, στερημένοι άπό βαθύτερο νόημα, όπως ούτε τά 
συμπλεκόμενα τραγιά ή άλλα ζώα πού εισβάλλουν στις έπιτύμβιες στήλες καί γίνονται 
κοινό θέμα στόν 4ον αιώνα—άπό έπίδραση άνατολικοϊωνική, πιστεύει ό Luschey37.

Άπορροφημένος ό Mercklin, άπό τή συγκέντρωση καί τήν τεχνοϊστορική κατάταξη 
τών μαρμάρινων καλπών μέ προτομές γρυπών γύρω τους, ήταν φυσικό (καί γιά τήν έπο- 
χή του) νά μή σταθή στήν έρμηνεία τους38.

Ή ώραιότερη άπ’ όλες, παλαιότερο άπόκτημα τοϋ Εθνικού Μουσείου, μόλις τώρα 
στήθηκε γιά πρώτη φορά, όπως ήταν στήν άρχαιότητα, στήν αίθουσα έπιτυμβίων τού 
4ου αϊώνα (Πίν. 10).

Χωρισμένη άκόμη σέ δύο μέρη, τό φυλλωτό κίονα καί τήν κάλπη, τή δημοσίευσε ό 
Mercklin, πού όμως άναγνώρισε ότι άποτελοΰσαν ένα μνημείο καί τά δύο αυτά τμήμα
τα39. Στή νέα μορφή του υψώνεται τώρα τούτο μέ όλο τό μεγαλείο του.

Ή στρογγυλή κάλπη, συμπαγής, βαριά, ραβδωτή, στέκεται πάνω στόν κίονα. Θαυ
μαστή έπίνοια είναι τά φύλλα τής άκανθας πού ζώνουν κάτω τόν κίονα. Άπ’ αυτά φυ
τρώνουν οί καυλοί γιά τά τρία άνθέμια. Ή άναγλυφική έξαρση γίνεται προοδευτικά 
προς τά επάνω, όχι χωρίς έναλλαγές. Τά φύλλα τής άκανθας, πρόστυπα κάτω, τρυφερά, 
άνεμίζοντα έπάνω- οί καυλοί τών άνθεμίων έχουν έντονη φωτοσκίαση, ένώ τά λυγερά 
φύλλα τους μέ μετάλλινη σκληρότητα κλίνουν, καθώς άνεβαίνουν, όλο καί περισσότερο 
προς τά έξω.

Παρ’όλα ταΰτα ή χρονολόγηση τού Mercklin στά τελευταία χρόνια πριν άπό τόν άπα- 
γορευτικό νόμο τού Δημητρίου Φαληρέως (307 π.Χ.) φαίνεται χαμηλή. Δέ βλέπουμε 
άκόμη στο μνημείο τούτο τή φυτικήν έκσταση καί τή φυγή προς τά άνω τών τελευταίων 
άνθεμωτών άκρωτηρίων τού 4ου αιώνα. Λείπει ή διάλυση τής πλαστικότητας πού προ- 
δίνει έντονη αίσθηση ζωγραφική40. Στό κιονόκρανο τής όδοΰ Άχαρνών, παρ’ όλο τό 
άνέμισμα, κανένα στοιχείο δέν έχει ξεφύγει άπό τή λογική σύνταξη. Σάν λιβανωτός 
άνεβαίνει τό φύλλωμα άπαλά προς τά έπάνω, όχι σάν γοερή κραυγή. ’Αμέσως ύστερα 
άπό τά μέσα τού 4ου αιώνα φαίνεται ή πιθανώτερη χρονολόγησή του.

Στή νέα του άποκατάσταση προστέθηκαν άπό γύψο τέσσερες γρύπες· τούς επι
βάλλουν όχι μόνον τά υπόλοιπα άπό τό μολύβι πού χρησίμευε γιά τή σύνδεσή τους πάνω

37. Schweitzer, Beitr. 243 κ.έ. Τό θέμα των τραγιών είναι ώστόσο παλαιότατο, έλλαδικό καί άττικό, 
όπως μαρτυρούν τά πρωτοκορινθιακά άγγεϊα καί ή λεκάνη τοϋ ζωγράφου τοϋ Νέσσου (Σ. Καρουζου, ’Αγ
γεία ΆναγυροΟντος, πίν. 62 - 63). Στόν 4ον αιώνα υπήρχαν χωρίς άλλο άκόμη όρθια πολλά άρχαϊκά έργα 
μέ τέτοιες παραστάσεις. Άλλο είναι τό ζήτημα άν, άπό τά τέλη κιόλας τοϋ 5ου αιώνα, «ζώδια» καί διακο
σμήσεις άπό ύφάσματα καί τάπητες τής ’Ανατολής άρχίζουν νά κατακλύζουν τήν τέχνη, χωρίς άλλο καί 
τήν έλληνικήν υφαντική, όπως μαρτυρούν τά μωσαϊκά καί τά άγγεϊα: V. Lorentz, Βαρβάρων ύφάσματα, 
R.M. 52 (1937), 165 κ.έ., 216 κ.έ. Γιά τά άντιθετικά κριάρια βλ. Th. Kraus, AM. 69/70 (1954/55), 101 
κ.έ. καί Ιδίως σ. 122.

38. AM. 51 (1924) 98 κ.έ., Beil. I - III.
39. ’Εκεί σ. 100, 108 κ.έ. καί Beil. Ill, 3-4. Άρ. Εύρ. 3619 - 3620. Οί γρύπες πού δέν βρέθηκαν, συμ

πληρώθηκαν καί κολλήθηκαν στίς θέσεις τους στά σημεία όπου σώζονται ίχνη μολύβδινων συνδέσμων, 
μέ έπιμέλεια καί τέχνη άπό τούς γλύπτες τοϋ’Εθνικού Μουσείου Νικ. Περαντινό καί Στέλιο Τριάντη.

40. ’Ανθέμια τών τελευταίων άττικών στηλών τοϋ 4ου αιώνα: Moebius, Orn. σ. 43 καί πίν. 29.
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στο σώμα τοϋ άγγείου, άλλα καί ή μαρτυρία άλλων μαρμάρινων άγγείων, δπου έσώ- 
θηκαν 41.

Μέ την έμπειρία πού έχουμε άποκτήσει γιά τήν άλλαγή των πνευμάτων στα χρόνια 
τοϋ Πελοποννησιακοϋ πολέμου, μποροϋμε τώρα νά προχωρήσουμε μέ περισσότερη βε
βαιότητα πρός τήν εικασία πού μόνο υποδήλωσε ό Mercklin: δτι έως τό τέλος τοϋ άρ- 
χαίου κόσμου ό γρύψ άνήκει στό συμβολισμό τής άθανασίας42. Προχωρώντας μακρύ- 
τερα θυμίζουμε τή σχέση του μέ τούς 'Υπερβορείους. Σέ γρύπα ίππεύει ό ’Απόλλων σ’ 
ένα έρυθρόμορφο αττικό αγγείο των άρχών τοϋ 4ου αί., έτοιμος γιά τό χρονιάτικο τα
ξίδι του στή μακρινή έκείνη χώρα. ’Από τήν άλλη μεριά έχει σωστά τονιστή γιά τις 
ρωμαϊκές σαρκοφάγους δτι ή παρουσία των γρυπών συνδέεται μέ τά νησιά τών Μακά
ριον 43. Δέν είναι παρά ή ιερογλυφική διατύπωση μιας έλπίδας πού κυρίεψε τά πνεύματα 
άπό τόν 4ον αιώνα, δπως μαρτυρεί έκτος άπό τις κάλπες καί μία έπιτύμβια στήλη τοϋ 
Βρετ. Μουσείου : Γρυπες πλαισιώνουν φυτό μέ έλικες, πάνω άπό τό όποιο ύψώνεται 
λουτροφόρος44.

Γιά νά ξαναγυρίσουμε στήν κάλπη μας, τό άφθονο φύλλωμα κάτω, οί γρύπες άπάνω, 
καθώς υψώνονταν στον τάφο, δέν μπορούν νά είναι απλά διακοσμητικά θέματα. 'Υπο
δηλώνουν κατιτί πού δέν τό συλλαβαίνουμε σ’ δλο τό κρυφό νόημά του, πού δμως συν
δέεται μέ τήν ιδέα κάποιας άνάστασης καί τής έπιβίωσης στούς τόπους τών Ύπερβο- 
ρείων-Μακάρων, έκεΐ δπου μάς φέρνει καί ή ζωγραφιά τοϋ κρατήρα άπό τήν Έρμιόνη.

Μπορεί νά έφούντωσαν φανερώτερα οί έλπίδες αύτές στον 4ον αιώνα, Ιδιαίτερα ΰστερ’ 
άπό τή Σικελική καταστροφή- δέ γίνεται ζήτημα δτι είχαν ρίζες παλαιότερες, έκφρα- 
σμένες δισταχτικά, μ’ ένα συμβολισμό σχεδόν άνομολόγητο. Όλα τοΰτα μαζί κάνουν 
άπαράδεκτη τήν πρόληψη τή ριζωμένη άκόμη σέ μερικούς, δτι τά άττικά άγγεϊα είχαν 
μόνο τόν πρακτικό σκοπό νά ύπηρετοΰν τήν καθημερινή ζωή, κυρίως τά συμπόσια. Εί
ναι εύκολο νά άντιτάξη κανείς σ’ αύτό, μαζί μέ τόν Langlotz, δτι σχεδόν δλα τά άγγεϊα 
τών Μουσείων, μέ λίγες έξαιρέσεις, προέρχονται άπό τάφους, ένα δέ μεγάλο ποσοστό 
άπ’ αύτά έκτελέστηκαν, παραγγέλθηκαν ή άγοράστηκαν μέ τόν προορισμό νά είναι έν- 
τάφια 45.

Δέν ήταν ώστόσο σ’ δλες τις εποχές εύνοϊκή ή διάθεση γιά έκλογή παραστάσεων μέ 
ξεχωριστό νόημα ούτε τό σκέπασμα μ’ έναν πέπλον υπερβατικό τών θεμάτων, πού φαινο
μενικά ήταν έμπνευσμένα άπό τήν καθημερινή ζωή ή άπό τούς μύθους. ’Από τό σημείο 
δμως αύτό ώς τήν κατηγορηματικήν άρνηση κάθε συμβολισμού υπάρχει άπόσταση καί 
σήμερα, πού έχουμε άσκηθή νά διακρίνουμε τί κρύβεται πίσω άπό τις παραστάσεις, 
τώρα πού πλησιάζουμε περισσότερο τό νόημά τους, δέ θά βρεθοΰν πολλοί νά επικρο
τήσουν τή γενίκευση τοϋ Schauenburg, τή γεμάτη άρνηση, άν καί άπαλλάσσει άπό

41. Mercklin, δ.π. 108 κ.έ.
42. "Ο.π. 114.
43. Άγγεϊα μέ Απόλλωνα σέ γρύπα: Οίνοχόη Βρεταν. Μουσείου Metzger, Repr. πίν. 24,4. R.M. 54 

(1939) 74, σημ. 6 καί πίν. 17 (Gotze). Beazley ARV2 1348. Βερολίνου κρατήρ F. 2641. Elite Cer. 2,5. Gotze 
δ.π. 73, είκ. 4. Beazley ARV2 1156. Γιά τις σαρκοφάγους βλ. Κ. Lehmann καί F. Olsen, Dionysiac 
Sarcophagi in Baltimore 45 κ.έ. Μιά έξοχη σαρκοφάγος τών άρχών τού 3ου αιώνα μ.Χ. πού βρέθηκε 
τελευταία στό χώρο τής Ακαδημίας Πλάτωνος στολίζεται, άνάμεσα σέ άλλες συμβολικές παραστάσεις, 
καί μέ γρύπες.

44. JHS. 36 (1916), 72, είκ. 4 (Α. Η. Smith).
45. R. Bohringer Freudesgabe 401 κ.έ.
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τήν προσπάθεια γιά μιά Einfullung στό μαγικό κόσμο των άττικών άγγείων46.
Θά ήταν τοΟτο ιδιαίτερα έπιζήμιο, όταν έρμηνεύουμε ζωγραφιές άττικών άγγείων τοϋ 

4ου αιώνα. Μέσα στήν ’Αθήνα αύτή, τήν τόσο εύγενισμένη, άρνήθηκαν οί καλλιτέχνες 
νά έκφράσουν ώμά νεκρικές ιδέες' προτιμοϋσαν, σάν τούς γλύπτες τών επιτύμβιων στη
λών, νά τις υποδηλώνουν. "Αν στις τελευταίες καταντάει συχνά σχεδόν άσκοπο νά 
προσπαθούμε νά μαντεύσουμε ποιό ή ποιά άνάμεσα στά πρόσωπα πού παρασταίνονται 
είναι ό νεκρός ή ή νεκρή, άφορμή τούτου είναι ή διάχυτη, άλλ’ άπροσδιόριστη, απαλά 
μόνο έκφρασμένη περιπλάνηση τής ιδέας τού θανάτου.

Άπό τό ίδιο πνεύμα κινημένοι έμίσησαν οί κλασσικοί ζωγράφοι τήν ώμότητα τών 
σκηνών πρόθεσης τού νεκρού, πού είναι κοινές στις μελανόμορφες καί στις ερυθρό
μορφες λουτροφόρους ώς τά τέλη τού αύστηροΰ ρυθμού. Προτίμησαν τήν όμορφιά 
τών σκηνών λουτροφορίας ή γάμου, όπως βλέπουμε ίδιαίτερα στις λουτροφόρους τίς 
ζωγραφισμένες άπό τό χέρι τού ζωγράφου τού λουτρού47.

Κληρονόμοι τής ίδιας αίσθησης οί καλλιτέχνες τής δεύτερης κλασσικής εποχής, 
τού 4ου αίώνα, παραιτήθηκαν καί άπό ένα άλλο παλαιότερο θέμα, άπό τίς σκηνές τής 
Νέκυιας. Δέν πρέπει νά περιμένουμε ότι θά άνακαλυφθοΰν κάποτε άγγεϊα τού 4ου αίώ
να μέ παραστάσεις τού κάτω κόσμου, άνάλογες μέ τόν «κρατήρα τής Νέκυιας» στή Νέα 
Ύόρκη, πού ζωγραφήθηκε γύρω στά 470 π.Χ48.

’Αντί γιά τ’ άραχλα σκοτάδια τού "Αδη ή φαντασία τών ’Αθηναίων, τών θρεμμένων μέ 
τήν ποίηση τών τραγικών, ή άνάγκη τής φυγής, ενωμένη μέ τήν άναζήτηση ένός μακρι
νού όνείρου έφεραν πρός τούς αιθέριους κόσμους τών Εσπερίδων καί τών Ήλυσίων 
πεδίων, άντί γιά τά θολερά νερά τού ’Αχέροντα, πρός τούς άνθισμένους τόπους πού 
δροσίζονται άπό τίς αύρες τού ’Ωκεανού.

"Οπως σέ άλλες παρόμοιες παραστάσεις, όταν μιά ζωγραφιά ξεπερνάει τήν έφευρετι- 
κήν Ικανότητα ένός άγγειογράφου, έπιβάλλεται καί έδώ νά άναζητήσουμε σέ ποιό εί
δος μνημειακής τέχνης άνήκει τό άρχέτυπο πού παρακίνησε τόν ζωγράφο τού κρατήρα 
τής Έρμιόνης.

Πρώτα πρώτα φαίνεται βέβαιο ότι μία τέτοια «Νέκυια» δέν μπορεί νά έκόσμησε άλλο 
παρά ένα νεκρικό μνημείο καί μάλιστα ζωγραφιστό. "Επειτα είναι άμφίβολο, άκόμη καί 
γιά τόν 4ον αίώνα, ότι τό έργο έκεϊνο, μέ τήν πολύμορφη σύνθεση, θά άποτελοΰσε μέρος 
ένός τάφου οικογενειακού. Μόνο κάπου στά κρατικά μνήματα, στό Πολυάνδριο, σάν 
διακόσμηση ένός 'Ηρώου πού ίδρυσε ή Πόλις ή σάν τοιχογραφία σέ κάποιο κρατικό 
κτήριο μπορούμε νά φανταστούμε τό άρχέτυπο.

Ποιό γεγονός στάθηκε ή άφορμή του θά ήταν παράτολμο νά τό ύποθέσουμε. Ή πα
ρουσία ώστόσο τών δύο άωρων νέων, πού θά άποτελοΰσαν πιθανώτατα μόνο τήν άρχή 
μιας πομπής, φέρνει στήν υπόθεση ότι ή ζωγραφιά θά άναφερόταν σέ κάποια μάχη όπου 
θά χάθηκε ένα μέρος άπό τή νεότητα τής ’Αθήνας.

Καλύτερα νοητή είναι ή Νέκυια έκείνη, ή έξαϋλωμένη, σάν ζωγραφιστός Θρήνος γιά 
τήν άτυχη έκστρατεία τής Σικελίας, σάν ένα μνημόσυνο τής Πόλεως γιά τούς άδικοχα- 
μένους. ’Ακριβώς στά χρόνια τής δεύτερης ’Αθηναϊκής συμμαχίας (377 π.Χ.), όταν άν-

46. Ant. Kunst 5 (1962), 63. Jdl. 73 (1958), 52 κ.έ.
47. ARV2 1127. BCH. 54 (1930), πίν. 24 (Haspels) Zevi, Scene di gineceo, 353.
48. Richter καί Hall άρ. 87, πίν. 90, 170. ARV2 523,1 (Orchard Painter).
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ορθώθηκε άνέλπιστα ή δύναμη της ’Αθήνας, είναι πιθανό ότι θά έθεώρησαν υποχρέωσή 
τους οί ’Αθηναίοι νά τιμήσουν μέ κάποιο έπίσημο μνημείο τούς νέους πού τόσο τραγικά 
θυσιάστηκαν στό μακρινό έκεΐνο μέρος.

'Υποθέσεις όλα αυτά μένουν στοιχεία δευτερώτερα μπροστά σέ τούτο τό σημαντικό 
πού προσφέρει τό άγγεΐο, τήν άνταύγεια άπό ένα χαμένο έξοχο έργο τής άττικής 
κλασσικής τέχνης.

ΣΕΜΝΗ Κ ΛΡ ΟΥ Ζ ΟΥ
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Ο ΟΡΦΙΚΟΣ ΠΑΠΥΡΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
( Π ίν. 12-15 )

Ή άνασκαφή των τάφων τοϋ Δερβενιού κατά τούς πρώτους μήνες τοϋ 1962 έφερε στο 
φως άνάμεσα στά υπολείμματα τής πυράς τού νεκρού τού τάφου Α καί ένα χειρόγραφο 
κύλινδρο παπύρου. Ή άνακάλυψη αυτή προκάλεσε, όπως ήταν φυσικό, τόσο στους άρ- 
χαιολόγους όσο καί στούς φιλολόγους μεγάλο ένδιαφέρον. Γιατί μόλο πού ό πάπυρος 
ήταν στά παλιά χρόνια πολύ συνηθισμένος καί στήν Ελλάδα ώς χάρτης γραφής, ή έλ- 
ληνική γή δέν είχε δώσει ώς σήμερα, άνάμεσα στό πλήθος τών λειψάνων τής άρχαίας 
ζωής πού τυχαία ή με άνασκαφές μάς άποκάλυψε, κανένα κομμάτι χειρογράφου έπάνω 
σέ πάπυρο. Αύτό λοιπόν είναι τό μοναδικό γιά τήν ώρα δείγμα τοϋ είδους πού άνακαλύ- 
πτεται στό έδαφος τής έλληνικής μητροπόλεως, καί χρωστά πιθανώς τή διατήρησή του 
στήν άπανθράκωση πού έπαθε άπό τή φωτιά τής πυράς. Ή σημασία όμως τοϋ εύρήμα- 
τος είναι άκόμη μεγαλύτερη, γιατί ένδέχεται αύτό νά είναι συγχρόνως καί τό παλαιό- 
τατο δείγμα έλληνικής γραφής έπάνω σέ πάπυρο. Έτσι ό μικρός αυτός κύλινδρος πα
πύρου καταλαμβάνει μιάν έξέχουσα θέση άνάμεσα στις χιλιάδες τών έλληνικών χει
ρογράφων σέ πάπυρο, πού μάς έχει χαρίσει στά νεώτερα χρόνια τό έδαφος τοϋ 
Ηρακλείου, τής Αίγύπτου καί τής Παλαιστίνης. Τό περιεχόμενό του δέν είναι ίσως 
έξίσου έντυπωσιακό, άλλά πάντως τό σωζόμενο κείμενο έχει άρκετή σημασία γιά τήν 
ιστορία τής άρχαίας θρησκείας, γιατί άνήκει στήν πρώιμη όρφική γραμματεία.

Δυστυχώς ό κύλινδρος δέν έχει σωθή όλόκληρος. Τό κάτω μέρος του έχει χαθή, ίσως 
γιατί κάηκε έντελώς. Σώθηκε μόνο άπό τό έπάνω μέρος τοϋ κυλίνδρου τμήμα 7-8 έκα- 
τοστομέτρων. Φαίνεται ότι τό τμήμα αύτό βρισκόταν έξω άπό τήν έστία τής πυράς τοϋ 
νεκροΰ καί άπλώς απανθρακώθηκε χωρίς όμως καί νά διαλυθή. Δίπλα έκεΐ βρέθηκε έπί- 
σης ένα άπανθρακωμένο κομμάτι άπό ξύλινο ραβδί, άλλά δέν είναι βέβαιο άν είναι ύπό- 
λειμμα όμφαλοϋ πού χρησίμευε γιά τό τύλιγμα τοϋ κυλίνδρου. Ή σκέψη πού πέρασε άπό 
τόν νοϋ τοϋ νέου άρχαιολόγου κ. Π. Θέμελη, πού παρακολουθούσε τήν άνασκαφή καί διέ
σωσε τό εύρημα, ότι ό πάπυρος χρησιμοποιήθηκε γιά τό άναμμα τής πυράς καί μετά τήν 
χρήση αύτή πετάχτηκε στήν άκρη, στήν βορειοδυτική γωνία τής πυράς, όπου βρέθηκε, 
θά έξηγοϋσε πράγματι τήν διατήρηση ένός μόνο τμήματος, άλλά δυσκολεύεται κανείς 
νά δεχθή ότι ένα βιβλίο, καί είδικώτερα τό θρησκευτικό αυτό κείμενο, χρησιμοποιή
θηκε γιά έναν τέτοιο σκοπό1. 'Οπωσδήποτε παραξενεύει τό ότι ό κύλινδρος είχε ριχθή 
στή φωτιά, γιά νά καή με τόν νεκρό- γιατί καί στήν περίπτωση πού ό νεκρός ήταν όπα- 
δός τοϋ όρφισμοϋ, πράγμα πολύ πιθανό, θάπερίμενε μάλλον κανείς νά τοϋ τοποθετήσουν 
τό πολύτιμό του αύτό κείμενο μαζί μέ τά άλλα κτερίσματα, κατά τό άνάλογο τών όρφι-

1. Γιά τάν ίδιο λόγο είναι αμφίβολο άν μπορή τό εύρημα νά συσχετισθή μέ τήν συνήθεια, πού 
μαρτυρείται στούς Ρωμαίους, νά παραγεμίζωνται τά νεκροκρέβατα μέ πάπυρο (πρβλ. Martial. 8, 
44,14 καί 10,97,2), ίσως γιατί όταν καίγεται ό πάπυρος άναδίνει μιά εύχάριστη όσμή (τήν ύπό- 
δειξη όφείλω στόν κ. Ε. G. Turner, πού παραπέμπει στόν Ν. Lewis, I’Industrie du papyrus, 
Paris 1934).
3
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κών πινακίδων άπό χρυσό πού έχουν βρεθή μέσα σέ τάφους (πρβλ. καί τήν περίπτωση 
τοϋ παπύρου τοϋ Τιμοθέου).

Τό τμήμα πού σώθηκε βρέθηκε σέ δύο κομμάτια, ένα μεγαλύτερο καί ένα μικρότερο, 
άλλά τό δεύτερο είχε, όπως φαίνεται, άποσπασθή άπότό πρώτο κατά τήν άνασκαφή. Καί 
άπό τό πρώτο κομμάτι είχαν άποκοπή μερικές λουρίδες έπάλληλες, πού έφεραν γράμ
ματα άπό τήν έσωτερική πλευρά. Μόλο πού ό πάπυρος ήταν άπανθρακωμένος, διαπι
στώθηκε άμέσως ότι ή γραφή μπορούσε νά διαβασθή, φυσικά στήν άντανάκλαση τοϋ 
φωτός καί ύπό όρισμένη όπτική γωνία. Έτσι άναγνωρίσθηκε τήν ίδια στιγμή, άπό τά 
όνόματα θεών καί άπό άλλες λέξεις πού διαβάζονταν (μναται, θεοϊς θνειν, χοάς κλπ.), 
δτι τό κείμενο είναι θρησκευτικού περιεχομένου. Όταν τό ίδιο βράδυ μέ κάλεσε ό προϊ
στάμενος τής άρχαιολογικής υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας κ. X. Μακαρόνας στο 
Μουσείο Θεσσαλονίκης, όπου είχε μεταφερθή ό κύλινδρος άπό τον τόπο τής άνασκα- 
φής, γιά νά δώ τό εύρημα, ή θέα τής γραφής αύτής μέ άφησε κατάπληκτον. Καί ή διά
ταξη τών γραμμάτων έμοιαζε πολύ μέ τήν στοιχηδόν γραφή τών έπιγραφών καί άρκετά 
έπί μέρους γράμματα έδειχναν πιό αρχαϊκά άπό αυτά τού παπύρου τού Τιμοθέου καί 
τών άλλων γνωστών μου έλληνικών παπύρων τού τέλους τού 4. αιώνα π.Χ. Έτσι σχη
μάτισα τήν έντύπωση, πού τήν διατηρώ καί τώρα άκόμη, ότι τό χειρόγραφο αυτό χρο
νολογείται άπό τά μέσα περίπου τοϋ αίώνα αύτοΰ.

Ό κ. Μακαρόνας μοΰ παραχώρησε, τό ίδιο έκεΐνο βράδυ, τό δικαίωμα τής δημοσιεύ- 
σεως τοϋ κειμένου. Τήν παραχώρηση αύτή τήν δέχθηκα μέ μεγάλη εύγνωμοσύνη, αν 
καί ήμουν πολύ άνήσυχος κατά πόσο θά μπορούσε νά ξετυλιχθή τό κύριο σώμα τοϋ κυ
λίνδρου, γιατί ό πάπυρος διαλυόταν σέ καρβουνόσκονη μέ τήν παραμικρότερη έπαφή. 
Εύτυχώς ό συνάδελφος κ. Η. Hunger τοϋ Πανεπιστημίου τής Βιέννης, πού έτυχε έκεϊ- 
νες τίς μέρες νά έρθη στήν Θεσσαλονίκη, ύποσχέθηκε νά μάς στείλη τον κ. Anton 
Fackelmann, πού είχε έργασθή στήν Βιέννη σέ άπανθρακωμένους παπύρους. Πραγματικά 
τό καλοκαίρι τοϋ 1962 ήρθε ό ίκανώτατος αύτός συντηρητής τής παπυρικής συλλογής 
τής Αύστριακής Εθνικής Βιβλιοθήκης, έργάσθηκε έπί τρεις έβδομάδες άπό τό πρωί ώς 
άργά τό βράδυ καί έπιτέλεσε τό θαϋμα. Μέ τήν χρησιμοποίηση χυμοΰ άπό νωπό πάπυ
ρο, πού έφερε μαζί του, κατόρθωσε νά καταστήση τόν έξαιρετικά εύθρυπτο πάπυρο άρ
κετά μαλακό καί επιδεκτικό χειρισμού. Μ’ όλα ταϋτα τό ξετύλιγμα δέν μπόρεσε νά 
άποδώση συνεχές κείμενο, άλλά τεμάχια μεγαλύτερα ή μικρότερα. Άκόμη καίτό έσω- 
τερικό, άνέπαφο ώς τότε, μέρος τοϋ κυλίνδρου, πού τό μήκος του υπολόγισε ό κ. Fackel
mann σέ 59 έκατοστά (άπό τά όποια πάντως 17 έκατοστά στο τέλος είχαν μείνει άγραφα, 
όπως συμβαίνει συνήθως στούς κυλίνδρους), τεμαχίσθηκε κατά τήν άνάπτυξη.Τό με
σαίο καί τό έξωτερικό μέρος είχαν ήδη τεμαχισθή προηγουμένως ( άπό αύτά προερχό
ταν καί τό κομμάτι πού βρέθηκε χωριστά). Επίσης ή σωστή άκολουθία τών έπί μέρους 
τεμαχίων δέν έγινε δυνατό νά τηρηθή κατά τήν τοποθέτησή τους μέσα στά γυαλιά, παρά 
μόνο στήν εικοστή στήλη (τρίτη άπό τό τέλος). Ή σύναψη τών υπόλοιπων τεμαχίων 
γιά τόν άπαρτισμό τοϋ συνεχούς κειμένου κάθε στήλης έπιτεύχθηκε όριστικά, όταν μετά 
άπό έπανειλημμένες δοκιμές μπορέσαμε, χάρη σ’ ένα πολύ έπιδέξιο νέο φωτογράφο, 
τόν κ. Σπύρο Τσαβδάρογλου, νά βγάλωμε άρκετά καλές φωτογραφίες. 'Οπωσδήποτε 
είμαστε έξαιρετικά εύγνώμονες στόν κ. Fackelmann γιά τόν άθλο πού έπέτυχε- γιατί χω
ρίς τήν έγκαιρη έπέμβασή του ό πάπυρος διέτρεχε τόν κίνδυνο νά διαλυθή, πριν νά 
διαβαστή. Τώρα όχι μόνο τό Μουσείο τής Θεσσαλονίκης τοϋ χρωστά τόν πλουτισμό
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τής έκθέσεώς του μέ αυτό τό σπουδαίο άπόκτημά του, άλλά και ή έλληνική φιλολογία 
θά τοϋ είναι πάντα υποχρεωμένη, πού τής έδωσε τήν δυνατότητα νά άξιοποιήση τό νέο 
κείμενο.

Ό κύλινδρος αυτός χάρη στήν παλαιότητά του είναι πολύτιμος καί γιά τόν λόγο δτι 
μας δείχνει ποιά έμφάνιση είχαν τά βιβλία τήν έποχή αυτή στήν έλληνική μητρόπολη. 
Ή γραφή παρουσιάζει, όπως είπαμε, μιά όψη λίγο-πολύ στοιχηδόν, πού συμφωνεί μέ 
τήν έντύπωση, πού οί σύγχρονες έπιγραφές επιτρέπουν νά σχηματίση κανείς γιά τήν 
έμφάνιση των βιβλίων τής έποχής. Πάντως οί σειρές τής κάθε στήλης δέν καταλαμβά
νουν τήν ίδια έκταση. Ό γραφέας συνηθίζει νά τελειώνη κάθε σειρά μέ μιά πλήρη λέξη 
(μονάχα σύνθετες λέξεις χωρίζει στο τέλος τού πρώτου συνθετικού, άλλά καί αύτό τό 
κάνει πολύ σπάνια- μιά φορά χωρίζει καί τις συλλαβές στό έσωτερικό τής λέξεως: έξα- 
μαρτάνουσιν). Έτσι ό άριθμός των γραμμάτων ποικίλλει στις έπΐ μέρους γραμμές άπό 
31 ώς 42. "Ας σημειωθή εξ άλλου ότι οί έμμετροι στίχοι πού παραθέτονται είναι γραμ
μένοι σέ ιδιαίτερη σειρά και γιά διάκριση συνοδεύονται στό άκρο άριστερό άπό δύο 
παραγράφους, μιά έπάνω καί μιά κάτω. Ό Schubart είχε σημειώσει ιδιαιτέρως τό γεγο
νός ότι ή έμφάνιση τών παλαιοτάτων λογοτεχνικών παπύρων τής Αίγύπτου είναι κάπως 
πρωτόγονη, σά νά μήν είχε άκόμη διαμορφωθή ή γραφή τών βιβλίων (Buchschrift), 
πράγμα πού παραξενεύει πολύ, όταν σκεφθή κανείς ότι βρισκόμαστε στήν έποχή τοϋ 
Δημοσθένη, τοϋ Μενάνδρου, τοϋ ’Αριστοτέλη, τοϋ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου (W. Schu
bart, Einfiihrung in die Papyruskunde, Berlin 1918, σ. 30). Ό πάπυρός μας έπιβεβαιώνει 
τήν υποψία τοϋ Schubart, ότι κατά τόν τέταρτο αιώνα στήν μητροπολιτική τουλάχιστο 
Ελλάδα υπήρχε ήδη μιά πραγματική γραφή τών βιβλίων. Ή έντύπωση πού δίνουν οί 
παλαιότατοι λογοτεχνικοί πάπυροι τής Αίγύπτου δέ δικαιολογεί τό συμπέρασμα ότι 
τήν ίδια έμφάνιση είχαν τήν έποχή αύτή τά βιβλία καί στήν μητρόπολη. Άντιθέτως έδώ 
φαίνεται ότι είχαν φθάσει προ πολλοϋ σ’ αύτό πού οί "Ελληνες τής Αίγύπτου δέν έφθα- 
σαν ίσως παρά κατά τόν τρίτο αϊώνα.

Ή άνάγνωση τοϋ παπύρου έχει γίνει σχετικά εύκολη άπό τήν στιγμή πού άποκτήσαμε 
καλές φωτογραφίες, άν καί σέ μερικά άποσπάσματα τοϋ έξωτερικοϋ μέρους τοϋ κυλίν
δρου, πού ή γραφή τους έχει άμαυρωθή περισσότερο μέ τήν άπανθράκωση, ούτε οί φωτο
γραφίες βοηθοΰν πολύ. Στήν έργασία αύτή, πού άρχισε προτοϋ άκόμη μάς πετύχουν οί 
φωτογραφίες, βρήκα πολύτιμο συνεργάτη έναν πολύ έπιδέξιο παλαιογράφο καί ικανό 
φιλόλογο, τόν βοηθό μου κ. Κ. Τσαντσάνογλου, στον όποιο οφείλεται ή άνάγνωση σέ 
μεγάλη έκταση. Εϊκοσιδύο στήλες μπορέσαμε νά άναγνωρίσωμε καί νά τίς συμπληρώ
σουμε μερικώς. Παραμένουν ώστόσο άκόμη κάμποσα μικρά κομμάτια, πού ή θέση τους 
δέν έχει άκόμη έξακριβωθή. Οί σειρές πού διασώθηκαν στις έπί μέρους στήλες ποικίλ
λουν άπό 11 ώς 16.’Αλλά οί τελευταίες σειρές παρουσιάζουν, στις περισσότερες περιπτώ
σεις, μεγάλα χάσματα, άπό τά όποια μερικά ίσως μπορέσουν νά συμπληρωθούν μέτήν 
βοήθεια τών κομματιών πού έχουν ύπολειφθή. Πόσες σειρές υπήρχαν στό κάτω μέρος 
τοϋ κυλίνδρου πού χάθηκε, δέν είναι σαφές. Συνήθως, άνάμεσα στις στήλες πού άκολου- 
θοΰν ή μιά τήν άλλη, υπάρχει πέρασμα σέ νέα συμφραζόμενα, κάπου - κάπου όμως άνα- 
γνωρίζεται ή συνέχεια.

Ό γραφέας φαίνεται νά ήταν ένας έξαίρετος καλλιγράφος. Στις πρώτες στήλες είχε 
χρησιμοποιήσει κάπως πλατιά γραφίδα, άπό τήν όγδοη όμως στήλη καί πέρα τήν 
άλλαξε καί τά γράμματα γίνονται πιο λεπτά ώς τό τέλος τοϋ κειμένου. Γιά τήν γραφή
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παραπέμπω στις φωτογραφίες (Πίν. 12-15). "Οποιος τίς συγκρίνει μέ τά δημοσιευμένα 
facsimilia δλλων παπύρων τοϋ τετάρτου αίώνα διακρίνει καί τήν στενότερη σχέση τής 
γραφής αυτής μέ τήν γραφή των έπιγραφών καί δτι μερικά γράμματα είναι άρχαϊκώτερα 
άπό τά άντίστοιχα των άλλων παπύρων. Έτσι ή χρονική προτεραιότητα τού νέου χειρο
γράφου τής Μακεδονίας άπέναντι έκείνων φαίνεται ή πιό πιθανή. Σ’ αύτό συμφώνησε 
μαζί μου καί ό είδικώτερός μου καθηγητής κ. Ε. G. Turner τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Λον
δίνου, μέ τήν έπιφύλαξη πάντως δτι τά γνωστά μας έλληνικά χειρόγραφα προέρχονται 
άπό άλλη περιοχή, τήν Αίγυπτο, καί δέν μποροϋμε νά τά χρησιμοποιήσομε στήν πε
ρίπτωσή μας ώς άσφαλή κριτήρια γιά μιά βεβαιότερη χρονολόγηση. ’Αντίθετα ό κ. 
C. Η. Roberts τής ’Οξφόρδης, πού έπίσης έζήτησα τήν γνώμη του, άποκλίνει νά κατε- 
βάση τήν χρονολογία πρός τά τέλη τοϋ τετάρτου αίώνα, γύρω στά 300.

Ενδείξεις πώς ό νέος πάπυρος είναι κάπως μεταγενέστερος άπό τόν πάπυρο τοϋ Τιμοθέου παρέχουν 
κατά τήν γνώμη του ή κυρτή βάση τοϋ Ε, τό Μ καί προπάντων τό Ν (πού ή δεξιά του κεραία είναι κοντή 
καί άνεβαίνει πάνω άπό τή γραμμή, ώστε νά θυμίζη τήν μορφή zig-zag πού έμφανίζει τό Ν τόν τρίτο 
αίώνα, άντίθετα πρός τήν πιό κανονική μορφή τοϋ ίδιου γράμματος στόν πάπυρο τοϋ Τιμοθέου). ’Αλλά 
ή άναψηλάφηση τών παλαιογραφικών δεδομένων ένισχύει, νομίζω, τήν γνώμη πώς είναι παλαιότερος. 
Τό Ε τοϋ παπύρου μας, πού ή κάθετη γραμμή του ξεπερνά λίγο τήν κάτω όριζόντιά του γραμμή, έμφα- 
νίζεται σέ έπιγραφές τοϋ τετάρτου αίώνα (Kern 23a, έτ. 387/6· 23b, έτ. 363/2· 26a, έτ. 346/5· 29a, έτ. 325/4) 
καί σέ πρώιμους παπύρους (Schubart πίν. 2, Ρ. Artemisia, Ρ. Hibeh 6). Άντίθετα τό Ε τοϋ παπύρου 
τοϋ Τιμοθέου, πού ή κάτω όριζόντιά του είναι κοντότερη καί δέν σχηματίζει καθαρή γωνία, όδηγεί στό 
μεταβατικό Ε τοϋ Schubart πίν. 3 μέ κυρτωμένο τό πάνω καί τό κάτω άκρο καθώς καί στό σχεδόν 
στρογγυλό Ε τοϋ τρίτου αίώνα. Ή κυρτή βάση τοϋ Ε στόν πάπυρό μας είναι μάλλον ένα προσωπικό 
στοιχείο τοϋ γραφικοΰ χαρακτήρα τοϋ γραφέα, πού έμφανίζεται έπίσης καί σ’ άλλα του γράμματα, τά 
Ζ, Ξ, Σ, Ω. Ή ίδια τάση παρατηρεϊται στόν Ρ. Hibeh 6, άλλά καί σέ πολλές έπιγραφές τοϋ πέμπτου καί 
τοϋ τετάρτου αίώνα, λ.χ. τής Δήλου (Kern 16a, 6τ. 402 π.Χ.), τών 'Αθηνών (Kern 23a, 6τ. 387/6· 23 b, έτ. 
363/2· 25, έτ. 345), τής Σάμου (Kern 26a, έτ. 346/5).Τό Μ μέ τήν μεσαία γωνία του λιγώτερο χαμηλή 
άπό τίς δύο πλάγιες κεραίες του έμφανίζεται τόσο στόν Schubart πίν. 2 τοϋ 311 π.Χ. καί στόν Ρ. Hibeh 
6, όσο καί στήν έπιγραφή τής Σάμου Kern 26a τοϋ 346/5. Τό Ν τέλος μέ τήν κοντή δεξιά του κεραία 
πού άνεβαίνει πάνω άπό τήν γραμμή είναι παλιό στήν έλληνική γραφή καί παρουσιάζεται έκτός άπό τίς 
αρχαϊκές έπιγραφές καί σέ κείνες τοϋ τετάρτου αίώνα καθώς καί σέ πρώιμους παπύρους, κάπου-κάπου 
καί στόν ίδιο τόν πάπυρο τοϋ Τιμοθέου.

Πιό έπιγραφικά άκόμη είναι τό Σ καί τό Ω τοϋ παπύρου μας. Παρόμοιο πρός τό Σ του παρουσιάζε
ται καί στούς Ρ. Hibeh 4 καί 9 καί Ρ. Grenfell 1, άλλά έκεϊ ή πάνω καί ή κάτω γραμμή είναι παράλλη
λες, όπως συμβαίνει συχνά στίς έπιγραφές τοϋ τρίτου αίώνα. Τό Σ τοϋ Τιμοθέου έχει τίς δύο γωνίες του 
κοντά τήν μία στήν άλλη καί κάπου-κάπου τήν κάτω γωνία του κυρτωμένη. Ή μορφή αύτή όδηγεί στό 
μηνοειδές C τών Ρ. Artemisia, Schubart πίν. 2 καί 3 καί Ρ. Hibeh 6, πού μαρτυρεϊται γιά πρώτη φορά 
στήν έποχή τοϋ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου άπό τόν Αίσχρίωνα, σύγχρονο τοϋ ’Αριστοτέλη καί τοϋ ’Αλε
ξάνδρου (πρβλ. Walz, Rh. Gr. Ill σ. 651: μήνη τό καλόν ουρανού νέον σίγμα). Τό Ω είναι καθαρά έπι- 
γραφικό. Οί κυματοειδείς όριζόντιες γραμμές του άπαντοϋν σέ έπιγραφές όπως Kern 23, έτ. 363/2 καί 
26a, έτ. 346/5. Στόν Ρ. Hibeh 6 τό Ω είναι έπιγραφικό, άλλά οί όριζόντιες γραμμές του είναι πιό κοντές, 
όπως συμβαίνει σέ πολλές έπιγραφές τοϋ τετάρτου αίώνα. Στούς ύπόλοιπους πρώιμους παπύρους τό Ω 
βρίσκεται στό μεταβατικό στάδιο πρός τό Ω τοϋ τρίτου αίώνα, καθώς τό κυρτό έπάνω του μέρος απο
κλίνει πρός τό γωνιώδες καί γίνεται πιό μικρό.

Βέβαια ό έπίσημος καί μνημειακός χαρακτήρας καθώς καί τό χάραγμα τών γραμμάτων πάνω στήν 
πέτρα μέ τήν σμίλη κάνουν τίς έπιγραφές νά φαίνωνται συνήθως πιό άρχαϊκές άπό τούς συγχρόνους 
των παπύρους, όχι μόνο κατά τόν τέταρτο αίώνα άλλά καί άργότερα. ’Εξαίρεση άποτελεΐ ή έπιγραφή τής 
Τήνου (Kern 35a) στό Βρεταννικό Μουσείο, πού ό Wilhelm τήν χρονολογούσε στά τέλη τοϋ τετάρτου 
καί οί von Gaertringen καί Kern στις άρχές τοϋ τρίτου αίώνα. Είναι κάπως μεταγενέστερη άπό τόν πά
πυρό μας, όπως δείχνει τό σχήμα μερικών γραμμάτων, λ.χ. τοϋ Α καί τοϋ Θ ,άλλά καί άλλα χαρακτηρι
στικά. Ό δικός μας πάπυρος παρουσιάζει μεγάλη όμοιότητα μέ τήν έπιγραφή τής Σάμου τοϋ έτους 346 /5
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(Kern 26a) καί στό σχήμα τών γραμμάτων καί στην διάταξή τους, πού φαίνεται στοιχηδόν χωρίς πρα
γματικά νά είναι. Άπό τήν άλλη ό πάπυρος τού Τιμοθέου έχει κάποια όμοιότητα μέ τήν ’Αττική έπι- 
γραφή τού έτους 325/4 (Kem 29a), καθώς παρατήρησε ήδη ό Α. Σιγάλας, 'Ιστορία τής 'Ελληνικής Γρα
φής, σ. 143, καί συμφώνησε σ’ αυτό μαζί του ό A. Rehm, Handbuch der Archaologie τόμ. I σ. 219, σημ. 
5. "Αν οί έντυπώσεις αύτές δέν είναι άπατηλές, τότε ό πάπυρός μας προηγείται χρονικά άπό τόν Τιμό
θεο, καί είναι έπομένως ό παλαιότερος έλληνικός πάπυρος πού είναι γνωστός ώς τώρα.

"Οπως σημείωσα ήδη, ό πάπυρος άνήκει στήν όρφνκή γραμματεία. Ό συγγραφέας 
υπομνηματίζει ένα όρφικό ποίημα μέ κοσμογονικό καί θεογονικό περιεχόμενο. Δεκα
οκτώ στίχοι άπό τό ποίημα αύτό, πού τις περισσότερες φορές σώζονται όλόκληροι, 
άνάμεσα σ’ αυτούς μία φορά δύο καί μία φορά τέσσερις συνεχόμενοι, παραθέτονται στις 
είκοσιδύο στήλες καί έρμηνεύονται άλληγορικά- εκτός άπό αύτούς άναφέρονται μέσα 
στό σώμα τού υπομνήματος καί μερικές λέξεις ή φράσεις άπό άλλους όρφικούς στί
χους, πού δέν έχουν σωθή όλόκληροι. Δύο άπό τούς στίχους αύτούς έταυτίσαμε στά 
παλαιό άποσπάσματα τών ’Ορφικών (Ο. Kern, Orphicorum fragmenta, Berlin 1922, 
σ. 91, άπόσπ. 21a). Είναι ό δεύτερος καί ό έβδομος στίχος ένός άποσπάσματος άπό έννέα 
στίχους, πού διασώζει ό Ψευδο-Άριστοτέλης στό Περί κόσμον 7 (σ. 401a25) μέ τήν 
σημείωση έν τοϊς Όρφικοϊς ον κακώς λέγεται. Ό λόγος είναι έκεΐ γιά τόν Δία ώς αίτιο 
τής όλης φύσεως καί τών συμβαινόντων σ’ αύτήν. Οί δύο στίχοι τού άποσπάσματος αυ
τού, πού άναφέρει ό πάπυρός μας, έχουν ώς έξης: Ζευς κεφαλή, Ζευς μέσσα, Δ ιός δ’ εκ 
πάντα τελείται καί Ζενς βασιλεύς, Ζευς ό’ άρχός απάντων άργικέραννος. Ό πρώτος 
παρουσιάζεται στήν στήλη 13, σειρά 12 καί είσάγεται μέ τις λέξεις σημαίνει δ’ έν τοϊς 
έπεσι τ[οϊσδε, ό δεύτερος στήν στήλη 15, σειρά 10. Είναι άδηλο, άν στό χαμένο κάτω 
μέρος τού κυλίνδρου ό υπομνηματιστής παρέθετε καί σχολίαζε καί τούς τέσσερις στί
χους, πού παραδίδονται στό άπόσπασματοϋ Ψευδο-Άριστοτέλη μεταξύ τών δύοαύτών 
στίχων. Είναι άλήθεια δτι ό συγγραφέας έδώ καί έκεΐ ύπομνηματίζει τούς στίχους στήν 
συνέχεια είσάγοντας τόν έπόμενο στίχο μέ τήν σημείωση έχόμενον δέ έπος ή τδ ό’ επί 
τοντω κλπ., άλλά μπορεί νά είχε παραλείψει κάπου-κάπου καί στίχους χωρίς νά τούς 
σχολιάση. Δέν άποκλείεται όμως έπίσης τό άπόσπασματοϋ Ψευδο-’Αριστοτέλη νάπε- 
ριέχη καί στίχους πού προστέθηκαν άργότερα· γιατί στήν όρφική ποίηση ήταν συνη
θισμένο νά διασκευάζωνται ή καί νά προσθέτωνται στίχοι, όπως συνέβαινε καί στά όμη- 
ρικά έπη. Τό άπόσπασμα τού Ψευδο-Άριστοτέλη άποδίδει ό Kern σ’ έναν όρφικό ύμνο, 
τόν όποιο υπαινίσσεται καί ό Πλάτων στούς Νόμους (715e). Τό κείμενό μας διασώζει 
λοιπόν μιά δεύτερη μαρτυρία γιά τό όρφικό αύτό ποίημα άπό τόν τέταρτο αιώνα π.Χ. 
(ό Ψευδο-Άριστοτέλης είναι μεταγενέστερος). Ό ύμνος αυτός προς τόν Δία έμφανίζε- 
ται άργότερα μέ έπεκτεταμένη μορφή καί στήν λεγάμενη Ραψωδική Θεογονία ('Ιεροί 
Λόγοι έν ραψωδίαις κδ’). Στήν ίδια Ραψωδική Θεογονία, γιά τήν όποια ό Kern έχει τήν 
γνώμη δτι στιχουργήθηκε δχι πολύ πριν άπό τά χρόνια τών Νεοπλατωνικών, άλλά δια
τηρεί ίχνη παλαιοτέρων ποιημάτων, έμφανίζονται καί άλλες φράσεις τών όρφικών στί
χων τού υπομνήματος πού σώζει ό πάπυρός μας. Πρέπει λοιπόν νά έλπίζωμε δτι τό νέο 
κείμενο θά ρίξη κάποιο φώς στό περίπλοκο ζήτημα τής συνθέσεως τής ’Ορφικής 
Θεογονίας. Ό υπομνηματιστής διαστέλλει πάντως τό ποίημα πού σχολιάζει άπό τούς 
"Υμνους- γιατί στήν στήλη 18, σειρά 11 γράφει: έστι δέ καί έν τοϊς "Υμνοις είρημένον.

’Εκτός άπό τούς όρφικούς στίχους παραθέτει ό υπομνηματιστής γιά έρμηνευτικούς 
λόγους καί τρεις όμηρικούς στίχους, έναν άπό τήν ’Οδύσσεια καί δύο άπό τήν Ίλιάδα.
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Καί οι στίχοι αύτοί έχουν γιά τήν παράδοση των ό μη ρικών έπών ένδιαφέρον, γιατί πα
ρουσιάζουν παλαιές διάφορες γραφές. Ό στίχος τής Όδυσσείας θ 335 'Ερμεία, Δ ιός υιέ, 
διάκτορε, δώτορ έάων παραδίδεται έδώ 'Ερμή, Μαιάδος υιέ κτλ. μέ μια άγνωστη άπ’ άλ
λου γραφή. Ό στίχος τής Ίλιάδος Ω 528 δώρων ola δίδωσι, κακών, έτερος δέ έάων φέ
ρει δύο διάφορες γραφές, διδοϋσι άντί δίδωσι καί έτερος δέ τ’ έάων άντί έτερος δέ έάων, 
άπό τις όποιες ή πρώτη ήταν γνωστή καί άπό τόν σχολιαστή τοΟ Πινδάρου ΠνΟ. 3, 141. 
ή δεύτερη πάλι έπικυρώνει μιά όμοια εικασία τοϋ Bentley γιά τήν άπομάκρυνση τής χα
σμωδίας.

Τούς ομηρικούς στίχους παραθέτει ό ύπομνηματιστής γιά νά δείξη ότι έάς στήν φράση 
μητρός έάς τοϋ όρφικοϋ ποιήματος πού σχολιάζει δέν σημαίνει «(τής μητέρας) του», 
άλλά «τής καλής (μητέρας)». Γιά τήν εξήγησή του αύτήν έπικαλεΐται τόν τύπο έάων 
«αγαθών» καί προσθέτει ότι οί άνθρωποι παρεξηγοϋν τήν λέξη,ένώ έκεϊνος (έννΰεΐ τόν 
ποιητή, ή τόν Όρφέα, πού άλλου τόν άναφέρει μέ τό όνομά του, στήλη 14, σειρά 2 καί 
6) θά μπορούσε, άν έννοοϋσε «τής δικής του», νά άλλάξη δύο γράμματα καί νά γράψη 
μητρός έοίο (sic). Αυτό δέν είναι τό μόνο παράδειγμα, όπου ό υπομνηματιστής παρ
εμβάλλει στήν άλληγορική του έρμηνεία μιά λεξιλογική έξήγηση. Στήν στήλη 6 
διαβάζομε τδ ό’ αυτόν δνναται φωνείν και λέγειν καί διδάσκειν, στήν έπομένη χρήσαι 
δέ καί άρκέσαι ταύτόν δνναται. Στήν στήλη 19, γιά νά δείξη ότι τό ευρύ ρέοντα πού λέ
γεται στό όρφικό ποίημα γιά τόν ’Ωκεανό δέν πρέπει νά τό πάρωμε κατά λέξη, άλλά στήν 
σημασία «μέ μεγάλη δύναμη», έπικαλεΐται τήν φράση έρρνη μέγας πού λεγόταν γιά 
ισχυρούς άνθρώπους.

'Η μέθοδος αύτή τής λεξιλογικής έξηγήσεως καθώς καί ή παράθεση στίχων κατά τήν 
έρμηνεία θυμίζουν τήν σχετική συνήθεια τών άλεξανδρινών σχολιαστών. Άλλά δέν θά 
ήταν γι’ αύτό, νομίζω, δικαιολογημένη ή υποψία, ότι τό υπόμνημα πού έχουμε μπροστά 
μας συνδέεται μέ τήν άλεξανδρινή φιλολογία ή τήν προϋποθέτει. Όχι μόνο γιατί ή προ- 
αλεξανδρινή χρονολογία τοϋ χειρογράφου είναι λίγο-πολύ βέβαιη, άλλά καί γιατί έδώ 
τό κύριο είναι ή άλληγορική έρμηνεία, πού ήταν, όπως ξέρομε, ξένη πρός τήν άλεξανδρι- 
νή φιλολογία. Τό ύπόμνημα αυτό συνάπτεται μάλλον πρός τήν άλληγορική έρμηνεία 
τών ποιητών πού καλλιεργούνταν ήδη τόν έκτο καί τόν πέμπτο αιώνα. Έτσι λόγου χάρη 
τόν πέμπτον αιώνα ό Μητρόδωρος ό Λαμψακηνός έξηγοϋσε όχι μόνο τούς θεούς, άλλά 
καί τούς ήρωες τοϋ 'Ομήρου ώς σύμβολα τών όργάνων τοϋ άνθρωπίνου σώματος ή φυσι
κών στοιχείων. Υπάρχει μιά ένδειξη ότι ό ίδιος Μητρόδωρος άσκοΰσε κοντά στήν άλλη
γορική έρμηνεία καί καθαρά φιλολογική έξήγηση τών λέξεων. Στήν παράδοση αύτή 
φαίνεται νά άνήκη καί τό κείμενό μας. Καί ό υπομνηματιστής μας καταγόταν πιθανώς 
όχι άπό τήν ’Αθήνα, τό πνευματικό κέντρο τής έποχής αυτής, άλλά άπό τήν περιφέρεια 
τοϋ έλληνικοΰ κόσμου. Έτσι έξηγεΐται ότι στό λεξιλόγιό του άπαντοΰν καί ποιητικοί 
ή ιωνικοί τύποι όπως αχνίζεται, άσσα, γλώσσαν, έόντα (άλλά καί όντα), έωντοϋ, Ζάνα 
(άλλά καί Ζήνα), ήμερης, "Ηρη, κατά φάτιν, μισγόμένος, νιν, σφιν (άλλά καί σφίσιν), 
σφας, χράν, ώρέων. Μαρτυρεί έξ άλλου γιά πρώτη φορά τις λέξεις θόρνηι ( = 'μείξεΓ ), 
ίσομελή, πανομφεΰονσαν.

'Ως πρός τόν συγγραφέα τοϋ υπομνήματος δέν είναι εύκολο νά άποφανθή κανείς μέ 
βεβαιότητα. Ό μόνος, όσο βλέπω, πού τό όνομά του θά μποροϋσε νά συζητηθή, είναι 
ό Έπιγένης έκεϊνος, πού κατά τήν μαρτυρία τοϋ Κλήμεντος (Στ ρω μ. I 21,131,5 [II 81, 
11 St. ]) είχε γράψει Περί τής Όρφέως ποιήσεως καί είχε άποδώσει έπί μέρους όρφικά
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ποιήματα σέ όρισμένους συγγραφείς, τήν Κατάβασήν εις "Αιδον καί τόν 'Ιερόν Λόγον 
στον Πυθαγόρειο Κέρκωπα, τόν Πέπλον καί τά Φυσικά στον Βροντϊνο. Ό Έπιγένης 
αυτός ξέρομε άπό τόν Κλήμεντα (αύτόθ. V 8,49, 3 [II360,10 St.]) δτι είχε έπίσης έρμηνεύ- 
σει καί τις έκφράσεις τοΰ όρφικοϋ συμβολισμού. Δυστυχώς ή προσωπικότητά του καί 
ή χρονολογία του δέν μπορεί γιά τήν ώρα νά έξακριβωθή. Ό 'Αρποκρατίων (λ. ’Ίων) 
μας πληροφορεί δτι ό τραγικός Ίων είχε συγγράψει ένα φιλοσοφικό έργο Τριαγμοί, 
πού ό Καλλίμαχος τό ένόθευε καί τό άπέδιδε στον Έπιγένη. "Αν ή πληροφορία αυτή 
είναι σωστή, τότε ό Έπιγένης προηγείται χρονικά άπό τόν Καλλίμαχο. ’Αλλά ή άκρί- 
βεια τής μαρτυρίας αυτής άμφισβητεΐται. Γιά τόν Έπιγένη μας άναφέρει καί ό Άθήναιος 
(468c) τήν έξήγηση πού έδινε στήν έκφραση εκπωμα δακτνλωτόν, πού υπήρχε στον 
Άγαμέμνονα τοΰ τραγικού Ίωνος. Αύτό θυμίζει τήν λεξιλογική έξήγηση πού κάνει 
ό υπομνηματιστής τού παπύρου παράλληλα μέ τήν άλληγορική του έρμηνεία. ’Αλλά σέ 
τόσο άβέβαια τεκμήρια δέν μπορούμε νά στηρίξωμε τήν άπόδοση τοΰ υπομνήματος μας 
στήν έρμηνευτική δραστηριότητα τοΰ Έπιγένη έπάνω στά όρφικά ποιήματα, έκτος άπό 
τά άλλα καί γιά τόν λόγο δτι οί έξηγήσεις πού άποδίδει ό Κλήμης στον Έπιγένη δέν 
μοιάζουν μέ έκεϊνες τοΰ υπομνηματιστή πού μας γνωρίζει ό πάπυρος.

Γιά νά φανή ό χαρακτήρας τοΰ υπομνήματος παραθέτω μερικά άποσπάσματα άπό 
διάφορες στήλες.

(στήλη 14)

τοντ 'ουν τό πνεύμα Όρφενς

ώνόμασεμ Μοίραν, οί δ’ άλλοι άνθρωποι κατά φάτιμ 'Μοίραν 

5 έπικλώσαι’ φασι[ν] σφίσιγ καί ΊίσεσΟαι τανθ’ άσσα Μοίρα 

έπέκλωσεν , λέγοντες μεν όρθώς, ονκ είδότες δέ 

οντε τη μ Μοίραν δ τι έστϊν οντε τό έπικλώσαι. Όρφενς γάρ 

τήμ φρόνησιμ Μοίραν έκάλεσεν. έφαίνετο γάρ αύτώι 

τοντο προσφερέστατον ε[ί]να[ι] εξ ών απαντες άνθρωποι 

10 ώνόμασαμ. πριμ μέγ γάρ κληθ[ή]ναι Ζήνα ή μ Μοίρα

φρόνησις τον θεοϋ αεί τε καί [δ]ιά παντός, έπεί δ’ έκλήθη 

Ζεύς γενέσθαι αυτόν [δοκοϋσι

(στήλη 15)

έπ[εί δέ τά έό]ντα εν [εκ]αστογ κέκ[λητ]αι άπό τον 

έπικρατοϋντος, Ζεύ[ς] πάντα κατά τόν αυτόν 

λόγον έκλήθη. πάντας γάρ ό αήρ έπικρατεϊ 

τοσοϋτον δσομ βούλεται. 'Μοίραν δ’ 'έπικλώσαι 
λέγοντες, τον Δ ιός τήμ φρόνησιν έπικυρώσαι5
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λέγουσιν τά έόντα καί τα γινόμενα καί τα μέλλοντα 

όπως χρή γενέσθαι τε καί είναι καί παύσασθαι. 

βα[σιλ]εϊ δε αυτόν εικάζει, τούτο γάρ προσφέρειν 

έφαίνετο εκ των λεγομένων ονομάτων λέγων ώδε:

10 'Ζευς βασιλεύς, Ζευς δ’ άρχός απάντων άργικέραυνος’

(στήλη 17)

'θόρνηι δέ λέγ[ων] δηλοϊ 

δτι εν τώι αέρι κατά μικρά μεμερισμένα έκινειτο 

καί έθόρνυτο. θορνύμενα δέ κατασυνεστάθη 

προς άλληλα. μέχρι δέ τούτου έθόρνυτο, μέχρι 

5 έκαστον ήλθεν εις τό σύνηθες. Αφροδίτη Ουρανία

καί Ζευς καί άφροδισιάζειν καί θόρνυσθαι καί Πειθώ 

καί'Αρμονία τώι αύτώι θεώι όνομα κεϊται. άνηρ 

γυναικί μισγόμενος άφροδισιάζειν λέγεται κατά 

φάτιν. τώγ γά[ρ] νϋν έόντωμ μιχθέντων άλλ[ή]λοις 

10 Αφροδίτη ών[ο]μάσθη, Πειθώ δ’ δτι είξεν τά έ[ό]ντα

άλλήλο[ις' τό εϊ]κειν δέ καί πείθειν τό αυτό. [Ά]ρμον'ι α δέ 

δτι πο[λλά συνή]ρμοσε των έόντων

(στήλη 18)

Γη δέ καί Μήτηρ καί 'Ρέα καί "ΙΙρη ή αυτή, έκλήθη δέ 

Γη μέν νόμωι, Μήτηρ δ’ δτι έκ ταύτης πάντα γ[ίν]εται,
Γη καί Γαία κατά [γ]λώσσαν έκάστοις, Δημήτη[ρ δέ]

10 ώνομάσθη ωσπε[ρ] ή Γη Μήτηρ έξ άμφοτέρων έ[ν] όνομα' 

τό αυτό γάρ ήν
(στήλη 19)

τούτο τό έπος πα[ρά]γωγομ πεποίηται καί το[ϊς μ]έν 

πολλοίς άδηλόν έστιν, τοΐς δέ όρθώς γινώσκουσιν 

εϋδηλον, δτι *Ωκεανός έστιν ό αήρ, αήρ δέ Ζεύς. 

οϋκουν έμήσατο τον Ζάνα έτερος Ζεύς, άλλ’ αυτός 

5 αύτώι σθένος μέγα. οι <5’ ου γινώσκοντες τον

5Ωκεανόν ποταμόν δοκοϋσιν είναι, δτι 'ευρύ ρέοντα’ 

προσέθηκεν — ό δέ σημαίνει την αυτού γνώμην
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εν τοϊς λεγομένοις καί νομιζομένοις ρήμασι. 

και γάρ των άν[θ]ρώπων τους μέγα δυνατονντας 

10 μεγάλους φασ'ι ρνηναι.

(στήλη 20)

ϊσα έστίν εκ τοϋ [πο ]σον μέτρου μένα, δσα δ[έ μ ]ή 

κυκλοειδέα, ούχ οΐόν τε Ισο μέλη είναι, δηλοΐ δε τάδε'
’ή πολλοϊς φαίνει μερόπεσσι έπ άπείρονα γαϊαν . 
τοϋτο το έπος δόξειεν άν τις άλλως ε(ΐ)ρησ[0]αι, δτι 

5 ήν ΰπερβάλ{λη), μάλλον τα ιόντα φαίνεται πριν 

ύπερβάλλειν. ό δέ ου τοϋτο λέγει φαίνειν αυτήν, 

εί γάρ τοϋτο έλεγε, ονκ άμ πολλοϊς έφη φαίνειν αυτήν, 

άλλα πάσιν άμα τοϊς τε τήγ γην έργαζομένοις 

και [τ]οϊς ναυτιλλομένοις, όπότ[ε] χρή πλεϊν τούτοις 

10 την [χ]ώραν. εί γάρ μ[ή] ήν σελήνη, ούκ άν έξηνριακον

οί άνθρωποι τον αριθμόν ούτε των ώρέων ο[ν]τε των 

άνέμω[ ν
(στήλη 22)

έάς δέ δτι αγαθής. δηλ[οι δ]έ καί εν τοϊσδε τοϊς έ[πεσιν 

δτι 'αγαθήν’ σημαίνει‘

Έρμη, Μαιάδος υιέ, διάκτορε, δώτορ έάων.

5 δηλοι δέ καί εν τ&ιδε'

δοιοί γάρ τε πίθοι κατακήαται εν Δ ιός οϋδει 

δώρων οϊα διδοϋσι, κακών, έτερος δέ τ έάων.

οί δέ τόρ ρήμα ου γινώσκοντες δοκοϋσιν είναι 

'μητρός έαυτοϋ’. ό δ’ είπερ ήθελεν εαυτόν μητρος 

10 έμ φιλότητι άποδειξαι θέλοντα μιχθήναι τον 

θεόν, έξην αυτώι [β] γράμματα παρακλίναντα 
μητρός έοϊο είπεϊν.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σ. Γ. ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ
5
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ΠΙΝΑΞ 12 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964)
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ΠΙΝΑΞ 13

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964)
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ΠΙΝΑ- 14 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964)
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964) ΠΙΝΑΞ 15
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