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τικό μέσα στήν τόση έλλειψη όλοσωμάτων εικονιστικών ανδριάντων έχει άξια, παρ’
όλη τήν κάπως συμβατική στάση, γιά τήν έλληνιστική πνοή του18. Ό Buschor τό
κατέταξε μαζί μέ τόν Διοσκουρίδη τής Δήλου και μέ λίγα άλλα στό τελευταίο τέταρτο
τοϋ 1ου αίώνα19. Θά έλέγαμε πολύ χαμηλή τή χρονολόγηση τούτη. Τό έργο κλείνει
μέσα του ζωντανό άκόμη τόν έλληνιστικό ρυθμό ώς προς τή συγκέντρωση στήν άριστερή πλευρά τοϋ άναριγμένου ίματίου καί τοϋ άνετου σκέλους πού προβάλλεται αίσθητά.
Τό τέντωμα των μυώνων τοϋ λαιμοΰ άριστερά προϋποθέτει στροφή τοϋ κεφαλιοΰ πρός
τόν άριστερό ώμο. Ή στάση παρουσιάζεται έτσι κάπως άνοιχτή, κινημένη, καί δείχνει
ότι τό κορμί αύτό μέ τή μικρή άναγλυφική έξαρση έχει όργανική σύσταση, θερμή άκόμη
άπό τόν έλληνιστικό πυρετό. Τήν διακρίνομε καί στις πτυχές πού ζώνουν τό άριστερό,
τό στάσιμο σκέλος, καθώς καί στήν άπόδοση των μυώνων τοϋ λαιμοΰ, τοϋ στήθους, τής
κοιλίας, τών βραχιόνων πού όγκώνονται έλαφρά φωτοσκιασμένοι.
Τό μόνο νεκρό σημείο είναι ή πτύχωση τής άκρης τοϋ ίματίου, πού ξεκινάει άρι
στερά άπό τό λαιμό σκεπάζοντας τόν ώμο καί τό άπάνω τοϋ βραχίονα, έδώ χωρίς πτυχές,
ένώ πάνω καί κάτω άπό τό δεξί χέρι έχει φτωχική έξαρση καί πέφτει νηφάλιο, στεγνό.
Στις άρχές τοϋ 1ου αίώνα π.Χ. είναι ή θέση πού θά τοϋ έπήγαινε καλύτερα.
’Ανάμεσα στή στήλη τής Ανάφης καί στό κορμί τοϋ Έθνικοΰ Μουσείου — μέ με
γαλύτερη άπόσταση άπό αύτό — τοποθετείται ό εικονιστικός άνδριάντας τής Δήλου,
μέ μετριασμένη τή φυγόκεντρη κίνηση τοϋ 2ου αίώνα 20. Σά σχήμα έχει κάποια συγγένεια
μέ τό δεύτερο καί βοηθάει κάπως στήν άναπαράσταση τής στροφής τοϋ κεφαλιοΰ κατά
τό άνετο σκέλος, καθώς καί στή στάση τών σκελών. Σημαντικό είναι ότι μέ τό πάτημα
στά δύο πέλματα έγινε περιττή ή προσθήκη τοϋ στηρίγματος χαμηλά δίπλα στό ένα
σκέλος.
Συγκριτικά μέ τά δύο τελευταία τοϋτα έργα ξεχωρίζει άκόμη περισσότερο ή πρω
τοτυπία τής μορφής τοϋ φιλοσόφου τοϋ Έθνικοϋ Μουσείου. Ό πλάστης του άπόκρουσε
ένα θέμα πού έμελλε νά γίνη άργότερα κοινός τόπος, ιδιαίτερα στις έπιτύμβιες στήλες
τής έλληνιστικής έποχής, τήν κάπως άπραγη έξοικονόμηση τοϋ δεξιοΰ βραχίονα μπρο
στά άπό τό στήθος καί τοΰτο όχι μόνο γιά νά μή συμπιέση τήν άφθονία τών πτυχών.
"Ηθελε τό δεξί χέρι έλεύθερο, κινημένο, έκφραστικό. Είναι όλοζώντανο τό άγαλμα γιατί
έπλάστηκε σέ μιάν έποχή δημιουργική, στήν πολιτεία όπου είχε ριζωθή πιά ό είκονιστικός τύπος τοϋ φιλοσόφου καί τοϋ ποιητή, όρθιου ή καθιστοΰ. Στέκεται στό χώρο ήγεμονικά κυρίαρχος, μέ τήν αυτοπεποίθηση τοϋ έσωτερικά πλούσιου, πού τόσοι διψασμένοι
γιά γνώση καί γιά στοχασμό περιμένουν νά ύψώση τό χέρι τό συνοδευτικό τοϋ σοφοϋ
λόγου.
Β'. ΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΙ ΕΝΟΣ ΠΟΙΗΤΗ

(Πίν.

7—11)

Φαίνεται σχεδόν άνεξήγητο ότι τό κεφάλι τοϋτο τοϋ Έθνικοΰ Μουσείου, άπό τά
σπάνια πρωτότυπα τής έλληνιστικής έποχής, έμεινε άγνωστο στήν έρευνα, άν καί είναι
εύρημα παλαιό. Προέρχεται άπό τις άνασκαφές τοϋ μακαρίτη Κ. Μυλωνά στή στοά

18. Jdl 50 ( 1935) 46 εΐκ. 28.
19. Η.Β. 26, 38, 45, 58.
20. Όπως σωστά έτόνισε ό Michalowski, Dilos 13 πίν. 42 - 44, σ. 59 κ.έ., 62 : « vers 100 av.
J.C.», Buschor Η.Β. 45. Hafner, δ.π. 73 πίν. 31 A 26, Βλ. καί παραπάνω σημ. 3,
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τοϋ Άττάλου καί εχει καταχωρηθή παλαιότερα στό εύρετήριο, χωρίς νά άναφέρεται
πότε μεταφέρθηκε στό Μουσείο λ
Είναι πιθανότατα έκεΐνο πού άναφέρει με συντομία ό Κ. Μυλωνάς άνάμεσα στά
λιγοστά ευρήματα τής άνασκαφής τοϋ 1898 : « Ένταϋθα δέ μόνον &ς γίνη μνεία Ιδίως
περί μιας εικονικής κεφαλής, πλήρη έχούσης τήν εκφρασιν καί έπιμελέστατα έξειργασμένης, ήτις φαίνεται όμοιάζουσα πρός τήν κεφαλήν έπί των νομισμάτων Εύμένους τοϋ
Β' άπαντώσαν »1
2.
Λείπει όλος ό λαιμός μπροστά, τό κρανίο, τό μέτωπο στήν αριστερή πλευρά μαζί
μέ τό φρύδι καί τό άπάνω βλέφαρο, καθώς καί λίγο μέρος τοϋ ματιοϋ- λείπει άκόμη
καί ένα μέρος τοϋ προσώπου πίσω άριστερά, μαζί μέ τό αύτί καί μέ τήν κόμη (Π ί ν. 9α-β).
εκεί έχει σπάσει τό κεφάλι κατά μάκρος καί σέ τόσο βάθος πού μόνο μιά στενή λωρίδα
έσώθηκε άπό τήν άλλη πλευρά μαζί μέ τήν κόμη, κρεμασμένη πάνω άπό τό αύτί καί άπό
τον τράχηλο.
Τό σπάσιμο τοϋ κρανίου άπάνω είναι λοξό, άκανόνιστο καί χωρίς άλλο τυχαίοδέν θά έπρεπε νά έρμηνευθή σάν προετοιμασία γιά συμπλήρωση μέ γύψο ή γιά νά ύποδεχθή ένα άλλο κομμάτι μαρμάρου κατά τόν τρόπο τόν συνηθισμένο στά έλληνιστικά
άγάλματα. Έμεινε, ώστόσο, σέ σχετικά καλή κατάσταση ή έπιφάνεια τοϋ προσώπου καί
— τί σπάνια τύχη ! — ή μύτη, αύτή μάλιστα σχεδόν χωρίς καμιά φθορά. Έχομε έτσι
διατηρημένη σέ άρκετά καλή κατάσταση μιάν άσυνήθιστη φυσιογνωμία. Οί κηλίδες πού
άφησε ό χρόνος πάνω στό μάρμαρο συγκεντρώνονται κάτω άπό τά μάτια, ή μεγαλύτερη
πάνω στή δεξιά παρειά. Ενοχλητικότερα είναι τά ίχνη τής σκουριάς κάτω άπό τό σαγόνι
στήν άριστερή πλευρά του. Φουντωτοί καθώς είναι οί βόστρυχοι, περιορίζουν τό πρό
σωπο μπροστά άπό τό αύτί, καμιά τρίχα δέν ξεχωρίζει, άλλά έχουν δηλωθή ακαθόριστα

1. άρ. 3266 μ. Ύψος έως τό σαγόνι: 0,185. μ. Μάκρος μέγιστο 0,26-0,27 μ. Μόνο άπό συσχέτιση μέ
τά γλυπτά πού καταγράφονται στό εύρετήριο πριν καί άμέσως ϋστερ’ άπό τό κεφάλι μπορούμε νά συμπεράνουμε ότι τά γλυπτά άριθ. 3003 - 3018, πού προέρχονται άπό τή στοά τού Άττάλου, θά καταχωρήθηκαν κατά τό 1910 -1912. Δέν πρέπει νά άπέχη ό χρόνος τής καταγραφής καϊ τής άλλης όμάδας τών
γλυπτών άπό τή Στοά, αύτών πού έχουν τούς άριθ. εύρετ. 3266 - 3277. Γιά τά περισσότερα άναφέρεται
ότι ήταν φυλαγμένα στήν άποθήκη II, πού βρισκόταν τότε στήν έσωτερική αύλή, έκεΐ πού είναι σήμε
ρα ό κήπος μέ τις έπιτάφιες στήλες, τις σαρκοφάγους κ.ά. Δύο — τό λιγότερο — δυνατότητες υπάρχουν
γιά νά έξηγηθή ή χρονολογική άπόσταση πού χωρίζει τήν καταγραφή άπό τήν έποχή πού βρέθηκαν,
στήν άνασκαφή τής Στοάς τού Άττάλου : ή τότε μόνο, κατά τό 1910, θά μεταφέρθηκαν στό ’Εθνικό
Μουσείο άπό κάποια προσωρινή φύλαξη άλλοΰ ή τότε πρώτη φορά θά έγινε ή καταγραφή τού περιε
χομένου τής άποθήκης II. Καί οί δύο πιθανότητες δέν είναι άσχετες μέ τήν άπομάκρυνση τοϋ Παναγ.
Καββαδία άπό τή θέση τού Γενικού ’Εφόρου τό 1909. Αξιοσημείωτο είναι ότι γιά άλλα γλυπτά χωρίς
τόπο εύρέσεως έχει προστεθή στό εύρετήριο ή ( κάπως έπικριτική ) παρατήρηση : « Μετεφέρθη έκ
τής άποθήκης ( τάδε ), τής όποιας τάς κλείδας κατείχεν ό Καββαδίας άπό έτών ».
2. Πρακτικά 1898, 66. Γιά τήν άνασκαφή αύτή πρβλ. καί Πρακτ. 1899, 75, 2 καί 70 κ.έ. 1900,
31 κ.έ., 1901, 31 κ.έ. 1902, 46. Berl. Winck. Pr. 1874 (F. Adler), AE 1912, 174 κ.έ. (Βερσάκης). I.
G. II2, 1905, 945 - 947, 953 - 954, 984. Τήν ποιότητα τών γλυπτών πού κοσμούσαν στά άρχαϊα χρόνια
τή στοά τού Άττάλου τή μαρτυρεί τό έλληνιστικό άντίγραφο τής Άθηνάς Giustiniani, ΑΕ 1958 κ.έ.,
πίν. 1-2, καθώς καί ένα πολύ παλαιότερο εύρημα, τό κεφάλι τού Ίόβα άριθ. 457. Bolletino 1861, 48.
ΑΖ, 1860, 161, 171. Annali 1861, 412. Mon. 6,59,3. Lawrence, Late Greek Sc. 38, πίν. 64 (άπό παριανό μάρμαρο ), όπως καί ένα δεύτερο, έπανάληψη τού πρώτου, τό 458, άσήμαντο έργο τούτο καί άσχη
μα διατηρημένο.
Στοά τού Άττάλου : Homer Thompson, Archaeology II (1949) 124 κ.έ. Hesperia 1949 - 1957
( έκθέσεις έργασιών ) Ίω. Τραυλού. Πολεοδομική έξέλιξη τών Αθηνών 87 κ,έ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 23:21:21 EET - 44.207.124.84

10

ΣΕΜΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΥ

περιληπτικά, σάν μιά μάζα, μέ άδρά και άνάβαθα τά λιγοστά αύλακώματα, μ’ έναν
τρόπο καθαρά « ζωγραφικό », μέ μιάν αφροντισιά μελετημένη.
Ό τρόπος αύτός άπόδοσης των μαλλιών δέν είναι σπάνιος, είναι σχεδόν μονα
δικός. ’Ακόμη καί στό κεφάλι τοΰ ίερέα μέ τό φυλλωτό διάδημα είναι ξεχωρισμένοι οί
βόστρυχοι τών μαλλιών καί μόνο στον έλληνιστικό 'Όμηρο παρουσιάζονται πιά σάν
ρευστή μάζα 3. 4
Τέτοια κατασκευή συναντούμε άπό τόν 4ον αιώνα κιόλας στό Μαύσωλο, έδώ όμως
περισσότερο σάν φυλετικό χαρακτηριστικό, όπως καί στό « Δίφιλο » τοΰ 3ου αιώνα π.ΧΛ
’Απάνω στό αυτί καί μπροστά καί πίσω άπ’ αύτό θά έπεφταν χαμηλότερα οί βό
στρυχοι, πού τήν άκρη τους τήν παράσυρε τό σπάσιμο τοΰ μαρμάρου. 'Ολόκληρο σχεδόν
τό αύτί θά ήταν σκεπασμένο, έτσι έξηγεΐται γιατί ό λοβός του άποδόθηκε συμβατικά,
χωρίς άκρίβεια. Ό γλύπτης συγκέντρωσε τήν προσοχή του κυρίως στήν απόδοση τών
χαρακτηριστικών τού προσώπου.
Παράστησε τά μάτια κάπως μικρά καί σκιασμένα άπό τά φρύδια, τά ύπερβολικά
έξογκωμένα στό σημείο πού πλησιάζει τή μύτη, ένώ προς τήν έξωτερική όψη τοϋ
ματιού, κάτω άπό τού φρυδιού τό τόξο, άναδείχνεται μέ καλύτερο φώς τό σαρκωμένο
μέρος του. Δίπλα στή μύτη ή γραμμή τοΰ φρυδιού φωτοσκιάζεται έντονα κατά τό έσωτερικό ξεκίνημά της. ’Από τά βλέφαρα μόνο τό άπάνω, άν καί στενό, ξεχωρίζει πλαστι
κά μ’ ένα αύλάκι πού βαθαίνει προοδευτικά, όσο πλησιάζει κατά τή μύτη. Τό δεξί μάτι
καί τό κάτω βλέφορο είναι έλαφρότατα ύπογραμμισμένα, μέ άβρότητα έχουν δηλωθή
οί σάκκοι κάτω άπό τά μάτια. ’Έτσι, καθώς άνεβαίνουν καί τά δύο βλέφαρα, κάνουν νά
μικραίνουν τά μάτια καί, σκιασμένα καθώς είναι άπό τήν προβολή τών φρυδιών, μοι
άζουν σάν νά θέλουν νά φυλαχτούν άπό ένα δυνατό φώς. Δέν έχει ώστόσο όρισμένο άντικείμενο ή κατεύθυνση τής ματιάς, άλλά φαίνεται ότι στυλώνεται κάπου άσκοπη, πισωστροφική.
Άν σωζόταν μόνο τό άπάνω τούτο τμήμα τοΰ προσώπου, θά έφτανε μόνο του γιά
νά μάς πείση ότι έχομε ένα πρωτότυπο έργο άπό τό χέρι ένός σπουδαίου καλλιτέχνη.
Βεβαιωνόμαστε γι’ αύτό, άν προχωρήσουμε στήν εξέταση καί τοΰ ύπόλοιπου, τοΰ κάτω
τμήματος.
Έχει μιά κατασκευή πού στηρίζεται κυρίως στήν άνάδειξη τής έπιφάνειας- οί
διακριτικές διαγώνιες έξω άπό τά ρουθούνια περιορίζουν τή μύτη μέ τρόπο πού τονώ
νεται ή έκφραση τοΰ προσώπου, χωρίς νά γίνεται τούτο περισσότερο θεληματικό. Ή

3. Κεφάλι ίερέα : Έθν. Μουσείο 351. Hekler, Portraits antiques πίν. 125. Laurenzi, Ritratti
75, πίν. 30. Lippold, PI. 314, πίν. 109,2. Hafner, Spathellenist. - Bildnis 404 κ.έ. Buschor, H.B. 13,
26, 46, 48 - 49, 53. Richter Portr. I, είκ. 41 - 42. Ελληνιστικού Όμήρου : Schefold, Bildn. 142 κ.έ. καί
213. Laurenzi δ.π. 113 πίν. 45. Lippold, Ρ1. πίν. 133, 3. V. H. Poulsen, Portraits Grecs πίν. 35, άριθ.
55. Buschor, H.B. 49. Hekler - Heintze πίν. 68. Richter, Portr. I, είκ. 55 κ.έ.
4. Μαύσωλος : Hekler, Portraits πίν. 37 - 38. Laurenzi 97 κ.έ. Picard, Man. IV1 77 κ.έ. Bieber, Sculpt, of the Hell. Age 71 κ.έ. Buschor, Mausolos und Alexander 21 κ.έ. Das Portrat 109.
Lippold. PI. 257, πίν. 93, 2. Richter δ.π. II, 161 κ.έ., είκ. 899 - 902. « Δίφιλος » : Hekler, πίν. 76. ΑΔ
12 (1929) 225 κ.έ. Schefold, δ.π. 112 κ.έ. Buschor, H.B. 13. Das Portrat 117. Laurenzi, 139 πίν.
47. Felletic - Maj. Rittrati άριθ. 16. Bieber δ.π. 52 κ.έ. είκ. 150- 157. G. Richter δ.π. 237 κ.έ. Μέ
νανδρος : Hekler πίν. 106- 107. Schefold, δ.π. 114 κ.έ. Bieber, δ.π. 53. Buschor, H.B. 12, 25, 54 είκ,
13. G. Richter δ.π, II, 225 κ.έ. Hekler - Heintze σ. 37, 65,
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ίδια ή μύτη είναι κάπως παχιά και έλαφρά γρυπή, δέν ξεφεύγει όμως αισθητά άπό μια
κανονική τοϋ κλασσικού τύπου.
Κάποιαν άβουλία προδίνουν τά χείλη τά λεπτά, πού δέν ένώνονται σφιχτά, άλλά
απλώνονται άτονα διαγραμμένα. Τό άπάνω χείλος είναι τοξωτό και λεπτότερο, χωρίς
νά είναι καί τό κάτω έντονο, παχύ. Ή Ιδιότυπη τούτη διαμόρφωση τών χειλιών κάνει τό
κεφάλι νά ξεχωρίζη άπ’ όλα τά άλλα τά συγγενικά καί γνωστά εικονιστικά. "Οσο έπιτρέπει ή σύγκριση ένός πρωτοτύπου μέ άντίγραφα, διακρίνομε στά πορτραΐτα τοϋ Με
νάνδρου καί τοϋ « Διφίλου » μιάν αισθητή διαφορά στό σημείο τοϋτο 5. Στούς δύο τε
λευταίους τό άπάνω χείλος όχι μόνο καμπυλώνεται πρός τό κέντρο, άλλά καί άναδείχνεται άπό τό λακκάκι κάτω άπό τή μύτη, τό περισσότερο βαθουλό- τοϋτο άκριβώς έχει μέ
ξεχωριστή τρυφερότητα άποδοθή στό κεφάλι τής στοάς τοϋ Άττάλου.
’Αδύνατη είναι σέ τοΰτον καί ή χωριστική γραμμή πού άναδείχνει τό κάτω χείλος,
τοϋ λείπει καί τό δυνατό σαγόνι πού ύποβάλλει τήν άνδρική θεληματικότητα. Σχεδόν
άναζητοϋμε τή μελωδική καμπύλη τοϋ άπάνω χείλους πού σφραγίζει τή φυσιογνωμία
τοϋ Μενάνδρου, άκόμη έντονωτέρα καί τοϋ « Διφίλου ».
Ένα χαρακτήρα μαλακό, βασικά πράον, μιά αίσθηση κουρασμένη, ίσως καί τό
τέλος μιας έποχής έκφράζουν στον ποιητή μας τά ώχρά χείλη του. Στις δυο πλάγιες
όψεις ( Π ί ν. 8β καί 9α) διαγράφεται καλά ή τρυφερή άπόληξη τοϋ στόματος, ύπογράμμιση τής διαγώνιας πού κατεβαίνει άπό τή μύτη- έδώ ξεχωρίζει καί ή ιδιότυπη προβολή
τοϋ άπάνω χείλους, πού φέρνει τή σκέψη σ’ ένα έλάττωμα τής άρθρωσης, κάτι σάν έλαφρό τραυλισμό.
Άξιοπρόσεχτο είναι ότι όχι μόνο περισσότερο πράος άλλά καί νεώτερος παρου
σιάζεται ό είκονιζόμενος στήν πλάγια όψη πρός άριστερά (Π ί ν. 8β ), ένώ στήν έμπροστινή ( Π ί ν. 1 καί 8α), φαίνεται μεγαλύτερη ή ήλικία του. Τήν προδίνουν ιδιαίτερα
οί σάκκοι κάτω άπό τά μάτια, άλλά καί ή κατασκευή τοϋ μετώπου μέ τά σαρκώματα
τών φρυδιών.
Θά έχη περάσει τά πενήντα χρόνια, δέν φαίνεται όμως νά τον έσκλήρυνε ή πείρα
άπό τή ζωή καί άπό τούς άνθρώπους- τοϋ έμεινε μόνο ένας άδιόρατος σκεπτικισμός
καί ή άνάγκη τής άπομόνωσης, πλεγμένης μέ μιά γόνιμη πνευματική άνησυχία.
Κανένα ξενικό χαρακτηριστικό δέν διακρίνεται στήν κεφαλή, πολύ λιγότερο ρω
μαϊκή καταγωγή. Παρ’ όλο ότι, όπως έχει παρατηρηθή, δέν έχομε άπό τόν 2ον αΙώνα
π.Χ. κανένα πορτραϊτο Ρωμαίου, έκτος άπό τοϋ Φλαμινίνου στά νομίσματα, μποροΰμε
νά παραδεχτοΰμε χωρίς δισταγμό ότι "Ελληνας είναι ό είκονιζόμενος 6. Πρός τήν ’Αθή
να, σάν τόν τόπο όπου έγινε τό άγαλμα, φέρνει ή λεπτή τέχνη τοϋ κεφαλιού καί ή όλη
παρουσίαση τής μορφής. Μιά δυσκολία σημαντική προβάλλει τό είδος τοϋ μαρμάρου.
”Αν καί δέν είναι έντελώς στερημένο άπό κρύσταλλα έχει μιάν όψη θαμπή, χωρίς δια
φάνεια. ’Ασυνήθιστο σέ έλληνικό μάρμαρο είναι καί τό είδος τών κηλίδων.
Οί γλύπτες τοϋ Έθνικοΰ Μουσείου Ν. Περαντινός καί Στέλιος Τριάντης καθώς
καί ό παλαιός μαρμαροτεχνίτης Ίω. Κωσταγιόλας κατέληξαν στό συμπέρασμα, υστέρα
άπό προσεκτική έξέταση τοϋ κεφαλιοΰ, ότι άποκλείεται τό μάρμαρο νά είναι άττικό καί

5. « Δίφιλος » παραπάνω σημ. 4.
6. Miinchner Jahrb. Ν. Folge I, 1950, 18 (Kleiner) : Buschor, H.B. 27. Lange, Herrscherk0pfe 86. Vessberg, Bildniskunst der rom. Republik πίν. 3, 1. Sallet - Regling, Ant. Miinzen 63.
0. Richter, ό.π. I 38 καί III, 259 είκ. 1761,
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πρότειναν τή Βόρεια Ελλάδα ώς τόπο καταγωγής του. Ό Ernst Langlotz τό θεωρεί
περγαμηνό καί τοΰτο θά συμβιβαζόταν μέ τήν εύρεσή του στή στοά τοΰ Άττάλου.
Τό πρώτο όνομα πού έρχεται στή σκέψη είναι φυσικά Άττάλου τοΰ Β'. Δεν θά
ήταν άντίθετη προς τήν ταύτιση μέ τον ιδρυτή τούτον τής στοάς ή πυκνή κόμη, αν άναλογιστοϋμε τό πορτραΐτο τού Άττάλου Α' πού σκεπάστηκε κάποτε μέ μιά έπίθετη κόμ
μωση 7.
Άπό τήν άλλη μεριά δεν έχει τό κεφάλι τού Εθνικού Μουσείου τίποτα τό κοινό
μέ τις κομμώσεις καί μέ τά κεφάλια τών έλληνιστικών ήγεμόνων 8 ούτε κάποια συγγέ
νεια μέ τό υποθετικό πορτραΐτο τοΰ Άττάλου Β', τό μόνο πού τοΰ έχει άποδοθή, όχι
χωρίς άντιρρήσεις 9. Καμιά βεβαιωμένη είκόνα τοΰ βασιλιά τούτου δέν έχει σωθή
έως έμάς.
Τό άσυνήθιστο μάκρος τοΰ τραχήλου έφερε άρχικά σέ μιαν άλλη ύποψία, μήπως
τό κεφάλι άνήκε σέ μιά διπλή έρμαϊκή στήλη. Θά ήταν βέβαια τοΰτο ένα μοναδικό παρά
δειγμα, άφοΰ πιστεύεται γενικά ότι ή διάδοση τών διπλών έρμαϊκών στηλών άρχίζει
άπό τό 2ο αίώνα μ.Χ.10. 11
Παρακινημένη άπό τό έρώτημα τοΰτο παρακάλεσα τόν γλύπτη τοΰ Έθν. Μουσείου
Νικ. Περαντινό νά έπιχειρήση μιά συμπλήρωση τοΰ κεφαλιοΰ στό γύψο, στηριζόμενος
στά στοιχεία πού προσφέρει τό ί'διο. Πάνω σ’ ένα έκμαγεΐο του πρόσθεσε τούς μικρούς
βοστρύχους πού λείπουν γύρω στό αύτί καί έπροχώρησε προς τόν τράχηλο. Τό Αποτέ
λεσμα στάθηκε άρκετά διαφωτιστικό ( Π ί ν. 11).
Άποδείχτηκε πρίν Απ’ όλα ότι τό κεφάλι έχει μέγεθος κάπως μεγαλύτερο άπό τό
φυσικό. Τό ύψος άπό τό σαγόνι θά ήταν 0,26 μ., άντί γιά τό κανονικό 0,23 - 0,24 μ.
Αποκλείεται ότι προέρχεται άπό είκονιστική στήλη, όπως τό κεφάλι τής Θεσσα
λονίκης, ένός τύπου στήλης όπως ή παλαιότερη τής Βιέννης μέ τή συναρπαστική πα
ρουσία μιας πυρετικής μορφής τοΰ 2ου αίώνα π.Χ.11
Στή γύψινη άποκατάσταση του κεφαλιού τής στοάς Άττάλου φαίνεται άκόμη —

7. Pergamon VII πίν. 31 - 32. Delbriick, Ant. Portr. πίν. 27. Laurenzi 73. AM. 1940, πίν. 31
κ.έ. Schuchhardt, Gr. Kunst 413. Buschor, H.B. 26, 31, 32, 35. Weickert, Gr. Plastik 72 είκ. 40
καί τελευταία AM 78 ( 1963) 189 κ.έ. (Rumpf). Τήν παλαιότερη βιβλιογραφία δίνει ή G. Richter,
ό.π. II. 161 - 2.
8. Τύποι τών κεφαλιών τους στά νομίσματα: Jdl 45 ( 1930), πίν. 1 -4 ( Pfuhl). Εικονιστικά
κεφάλια ήγεμόνων : Hekler, 122 κ.έ., πίν. 68 κ.έ. Laurenzi άριθ. 48 κ.έ. Moebius, Abh. Bayer Ak.
N. F. 59 ( 1964), 13 κ.έ. Buschor, H.B. 14 κ.έ., 19 κ.έ. 41. Lippold, PI. 313. Mon. Piot 46-47, 195253, 99 κ.έ. ( J. Charbonneaux ) καί πρό πάντων, Rumpf ό.π. 176 κ.έ., καθώς καί G. Richter ό.π. ΠΙ,
253 κ.έ. Τό « πάθος τής ήρεμίας » τών έργατών τοΰ πνεύματος ( Pathos der Stille ) άντιπαραβάλλει ό
Buschor στό « πάθος τής δύναμης » ( Pathos der Macht), τό έκδηλο στά κεφάλια τών ήγεμόνων.
9. Pergamon VII, άρ. 132. Bieber ό.π. 82 κ.έ. Buschor, H.B. 32, 35 καί είκ. 29 (Άριαράθης
κατά G. Kleiner είς Jdl 68, (1953), 92, στήν είκ. 56).
10. Jdl 20 ( 1905), 79κ.έ. ΑΑ 55, ( 1940), 491 (Fuhrmann) Schefold 193κ.έ. BCH 76(1952),
596 - 624 (Marcad0 ). Wiirzb. Jahrb. 4 ( 1949 - 50), 130 κ.έ. (Lullies). Picard, Man. IV 2, 1960
καί IV 2α, 946 κ.έ. Th. Lorenz, Galerien von gr. Philosophen und Dichterbildnissen bei den Romen 55 κ.έ. Ό V. Poulsen κλίνει ώστόσο νά χρονολογήση στή Φλαβιανή έποχή τή διπλή έρμαϊκή
στήλη τής Κοπεγχάγης: Opus Nobile σ. 7.
11. Εικονιστική στήλη Θεσσαλονίκης : Mon. Piot 51 (1960) 47 κ.έ. ( Μ. ’Ανδρόνικος). Στήλη
Βιέννης. Sacken πίν. 4. Jdl 1935, 47 ( Pfuhl), Buschor, H.B. 26, 32, 36 είκ. 8. Τοΰ ίδιου, Das Portrat
123 κ.έ. είκ. 84,
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και τοϋτο δέν είναι μικρό κέρδος — δτι δέν συνεχιζόταν πίσω μέ ένα άλλο εικονιστικό
κεφάλι κατά τόν τύπο των ύστερώτερων διπλών έρμαϊκών στηλών.
Μιάν έλαφριά στροφή τοΰ κεφαλιού πρός τά άριστερά υποβάλλει ό τεντωμένος
τένων στο λίγο μέρος τού λαιμού πού έσώθηκε, τή στηρίζει καί μια άδιόρατη έσυμμετρία : ή δεξιά παρειά είναι πρός τά κάτω παχύτερη άπό τήν άλλη. Όχι όρθιο καί άκριβώςάπέναντι στο θεατή, όπως έτοποθετήθηκε άρχικά (Πίν. 10α), άλλά μέ τό γύρι
σμα αυτό όπως παρουσιάζεται στον Π ί ν. 6 είναι ή κύρια όψη τοΰ κεφαλιού.
Τό σκύψιμο πρός τά έμπρός τό στηρίζει όχι μόνο ή σύγκριση αύτή μέ τή δοκιμα
στική τοποθέτηση, τό προϋποθέτει ή δυνατή προβολή τών φρυδιών καί ή όλη έκφραση.
Φτάνει νά Ιδη κανείς τό στήσιμο μέ όρθιο τό κεφάλι δίπλα στό άλλο πού τό παρουσιά
ζει σκυφτό, γιά νά συμπεράνη πόσο έκφραστικότερη, πόσο κοντότερα στή θέληση τοΰ
γλύπτη είναι ή τελευταία τοποθέτηση (Πίν. 7 ).
Κερδίσαμε έτσι όχι μόνο τήν έκφραση έντονης συγκέντρωσης, άλλά καί τήν πι
θανότητα ότι τό άγαλμα παράσταινε έναν άνδρα καθιστόν κατά τό γνωστό τύπο τών
« καθισμένων στοχαστών 12 ». "Αν δέν είχε τά χέρια πλεγμένα πάνω στά γόνατα, όπως
γίνεται στό άγαλμα τής Νεαπόλεως 13, άλλά έφερνε τό ένα πρός τήν παρειά, είναι πι
θανότερο ότι θά άκουμποΰσε πίσω άπό τό σπάσιμο στή δεξιά παρειά ή στόν κρόταφο.
Άλλη δυνατότητα είναι ότι θά κρατούσε τό χέρι χαμηλότερα καί έξω άπό τό πρόσωπο,
όπως ό Ποσείδιππος. Κοινό μέ τόν τελευταΐον έχει τό κεφάλι καί τό σκύψιμο τοΰ κεφα
λιού, άκόμη καί κάποια όμοιότητα στήν έκφραση, όσο επιτρέπουν νά κρίνουμε οί νεώτερες « έξωραΐσεις » 14.
Ύστερ’ άπό τόν άποκλεισμό τοΰ Άττάλου Β' δέν μένει άλλο παρά νά παραδεχτού
με ότι στό άγαλμα θά παρασταινόταν ένας ποιητής, καί προβάλλει τό δελεαστικό ερώ
τημα μήπως έχουμε τόν ίδιο τόν Ποσείδιππο, τόν δημοφιλέστατο μέσα στήν ’Αθήνα,
όπως τόν έδωσε ένας νεωτεριστής δημιουργός. ’Αντί νά στηριχτή στά παλαιότερα, θέ
λησε ίσως νά άναπλάση τή μορφή του μεταδίνοντας τήν άσύχαστη ψυχή τής ώριμης
έλληνιστικής έποχής ;
Ή άπάντηση είναι άδύνατη όχι μόνο έξ αίτιας τής αϊσθητής διαφοράς, άλλά
καί γιατί θά ήταν τολμηρός ό περιορισμός σ’ έναν ποιητή, άφοΰ τόσοι άλλοι τής νέας
κωμωδίας δοξάσθηκαν στήν ’Αθήνα τοΰ 3ου καί τοΰ 2ου αίώνα π.Χ.
Μοιραία αυθαίρετη ή συμπλήρωση τών βοστρύχων πάνω άπό τό μέτωπο στό γύ
ψινο έκμαγεϊο στηρίχτηκε κάπως στό κεφάλι τοΰ ποιητή στό Βρετανικό Μουσείο, άντίγραφο ένός έργου σύγχρονου καί συγγενικού μέ τό δημοσιευόμενο έδώ 15.
Άς ίδοΰμε καί πάλι τοΰτο άπό τήν πλαγινή όψη του πρός άριστερά (Πίν. 8β, ΙΟβ).

12. Γ. Δοντάς. Εικόνες καθημένων πνευματικών άνθρώπων πιν. 7 κ.έ.
13. A. Levi, Terrecotte, πίν. 12· RM 59 ( 1944) πίν. 10 καί 11, 3. Δοντας ό.π. 64 κ.έ. πίν. 27α.
Buschor, Η.Β. 24 είκ. 6. Richter II, 181 είκ. 1056.
14. Ποσείδιππος : Amelung, Vatik. Kat. άριθ. 271, πίν. 110-111. Schefold 110 κ.έ. Laurenzi
άριθ. 107 πίν. 42 - 43. Δοντά, Είκ. 48 κ.έ. Buschor, Η.Β. 20 κ.έ. RM 68 ( 1961 ) 80 κ.έ. ( Η. Heintze ),
G. Richter II, 238 κ.έ. Άλλες δυνατότητες προσφέρουν τά καθιστά άγάλματα τοΰ « Κλεάνθη » ( Sche
fold 146. Richter II, 189 είκ. 1106 -1110, ιδιαίτερα τό πιό άντιπροσωπευτικό χάλκινο τοΟ Βρετ. Μου
σείου άπό τό Brindisi, Schefold 146, 147,2. Richter, II, εις 1106. Δοντά 52 πίν. 21α. Συγγενική είναι καί
ή στάση τοΰ καθιστοΰ ποιητή στό μικρό άνάγλυφο τοΰ Έθν. Μουσείου άπό τούς δυτ. πρόποδες τής
’Ακρόπολης, Δοντά 43, πίν. 14β. Richter, Furniture2 είκ. 128.
15. Rev. Arch. 1936 I, 23. Hinks, Greek and Roman Portr. Sc. 15, είκ. 16α.
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’Απαρτίζεται δλη άπό καμπύλες σέ ρευστή διαδρομή. ’Από τή ρίζα τής μύτης έπάνω
πού σχηματίζει γωνία, δλη ή άνάπτυξη τοϋ προσώπου πρός τά κάτω, ή καμπύλη τής
μύτης, οί μεταβάσεις πρός τό στόμα, πρός τό σαγόνι, δλ’ αύτά άποδόθηκαν με μιά τρυ
φερότητα σχεδόν λυρική. Δέν χωρίζεται ούτε ή έμπροστινή δψη άπό τις πλαγινές, ή
μετάβαση γίνεται μ’ ένα στρογγύλεμα άπαλό, πού θά ήταν άδύνατο καί στο καλύτερο
άντίγραφο.
"Ολο τό χτίσιμο τού κεφαλιού έγινε άπ’ έξω. Ό γλύπτης έργάστηκε τήν επιφάνεια
χωρίς νά στηριχτή ή νά ύπολογίση τήν όργανική σύσταση, τον έσωτερικό σκελετό,
δπως έκανε χωρίς άλλο ό δημιουργός τού άθηναϊκοΰ κεφαλιού τού ίερέα 16. Σε τούτον
ό τονισμός τού κεφαλιού δέν έγινε μόνον άπό τήν άνάγκη νά άποδοθή ένας φυλετικός
τύπος τής βορειοανατολικής Ελλάδας (τά μικρά μάτια είναι μιά άκόμη ένδειξη γιά μιά
τέτοια πατρίδα) άλλά καί άπό τό ξεπέρασμα τής παλαιότερης τάσης νά περιποιήται ό
γλύπτης, νά άναδείχνη τήν έπιφάνεια 17.
’Αρχαιότερο χωρίς άλλο τό εικονιστικό τής στοάς τού Άττάλου άπό τό κεφάλι τού
ίερέα, είναι, είδαμε, τόσο μοναδικό, ώστε άντί γιά κάθε σύγκριση, φαίνεται προτιμότερο
νά στηριχτούμε σ’ δσα στοιχεία προσφέρει ή τεχνοτροπία του, καθαρά καί άδιάβλητα,
άφοΰ είναι έργο πρωτότυπο. Ή άπόδοση των μαλλιών, ή καθαρά ζωγραφική, έχει άνταπόκριση στήν άλλη έπεξεργασία τής έπιφάνειας, πού έγινε μέ τήν πρόθεση νά άποδοθή
μιά μορφή κινημένη, μιά έπιφάνεια άναμφισβήτητα μαλακή.
Χαρακτηριστική τής έπιθυμίας τού γλύπτη νά φωτοσκιάση τό πρόσωπο μέ τήν
κόμμωση είναι ή θέση τών βοστρύχων. ’Αντί νά έγγίζουν τήν παρειά, δπως είναι ή συ
νήθεια, λαξεύτηκαν σε κάποιαν άπόσταση άπ’ αυτήν. Καθώς μάλιστα θά κρεμόταν, εί
δαμε, περισσότερο ή άκρη τού βοστρύχου πού λείπει, θά έπεφτε πάνω στο πρόσωπο μιά
όλόκληρη δέσμη σκιάς.
Κανένα προμήνυμα κλασσικισμοΰ δέν διαγράφεται άκόμη. Άν δίπλα σέ κεφάλια
άπό μικρασιατικά κέντρα παρουσιάζεται τό κεφάλι μ’ έναν έλαφρό ήσυχασμό, δέν
είναι τούτο παρά μιά ένδειξη τής άθηναϊκής καταγωγής του. Πλασμένο σέ μιά έποχή
δχι μόνο θρησκευτικού, άλλά καί φυλετικού συγκρητισμού έχει άπάνω του ώστόσο
τή σφραγίδα μιάς άπροσδιόριστης άρχαίας κλασσικότητας, χωρίς τόν άψύ έρεθισμό
τών μορφών άπό τά άνατολικότερα κέντρα, βρίσκεται ώστόσο μακριά άκόμη άπό έκεΐνο
τό « Bildhafhes, Gestelltes, Zergleitendes » πού χωρίζει στά μέσα τού 2ου αιώνα τήν
ώριμη έλληνιστική άπό τήν ύστεροελληνιστική τέχνη 18.
’Εκεί κάπου πρός τό τέλος τού 1ου τέταρτου τού 2ου αιώνα π.Χ., θά έκλινε κανείς
νά τοποθετήση τό άγαλμα άπ’ δπου άποσπάσθηκε τό κεφάλι τής στοάς τού Άττάλου.
Ή προέλευση δμως τού έργου καί τό είδος τού μαρμάρου θά ευνοούσαν μιά χαμηλότερη
χρονολόγηση. Άν μάλιστα τήν κερδίζαμε οριστικά, θά είχαμε ένα στηριχτικό σημείο
γιά τή χρονολόγηση τών εικονιστικών κεφαλιών τού 2ου αιώνα π.Χ.
Τό άγαλμα τού ποιητή πού θά ήταν άγαπητός στούς ’Αθηναίους είναι δυνατό νά
προσφέρθηκε άπό τόν Άτταλο Β' γιά νά στηθή στή στοά τή χαρισμένη άπ’ αύτόν στά

16. Παραπάνω σημ. 3.
17. Σχετικά βλ. τελευταία Hans Walter, AM 76 ( 1961 ) 150 κ.έ. ( δπου τονίζεται ή άντίθεση τού
παλαιότερου « Achsengeriist » πρός τό « Knochengerust » ).
18. Buschor, Η.Β. 33. Κεφάλια είκονιστικά άπό τή μικρασιατική περιοχή : G. Hafner, Spathellenist. Bildnisplastik 9 κ.έ.
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χρόνια τής βασιλείας του ( 159 - 138 π.Χ. ). Θά υποχρεωνόμαστε στήν περίπτωση αυτή
νά τό χρονολογήσουμε στά μέσα του αιώνα, πράγμα πού θά ήταν εύπρόσδεκτο, γιατί
συμβιβάζεται μέ τή μορφική σύσταση τού κεφαλιού.
Νεώτερο — γιά νά περιοριστούμε σε δσα βρέθηκαν στήν ’Αθήνα — είναι τό ει
κονιστικό κεφάλι τού Άριαράθη, πού έκπροσωπεϊ μιάν άλλη τάση, σέ σχήμα καθορι
σμένο άπό τήν παράδοση των κεφαλιών τού Μεγ. ’Αλεξάνδρου καί άπό τήν προσπάθεια
άφηρωϊσμοΰ19. ’Ακολουθεί άμέσως κατόπι, τό κεφάλι τού ιερέα μέ τό φύλλινο στεφάνι,
τελευταίο άνάμεσα στά εικονιστικά τού 2ου αιώνα, last but not least, προοίμιο τών
« άδυσώπητων » άττικών πορτραίτων τής δημοκρατικής έποχής 20.
’Από παρόμοιες εικονιστικές κεφαλές τού 2ου αίώνα συγγενικές μέ τον ποιητή
φαίνεται δτι έχει έξάρτηση ένα άρχέτυπο τού 1ου, τού όποιου σώθηκαν τρία άντίγραφα,
δύο στο Λατερανό καί τό άλλο στήν Κοπεγχάγη 21. Παρ’ δλη τή νηφαλιότητα τής έπο
χής κρατούν καί τά τρία μερικά κατάλοιπα άπό παλαιότερα έπιτεύγματα μέ χαρακτηρι
στικά πού θά ήταν περισσότερο τονισμένα στό άρχέτυπο, ιδίως τήν άνάδειξη τού « έπισκυνίου », τίς ρυτίδες γύρω στή μύτη, τή σαρκωμένη καί χαρακτηριστική.
Οί διαφορές άπό τό κεφάλι τής στοάς τού Άττάλου, ίδίως στήν κόμμωση καί στό
μικρό στόμα, παρόμοια καί στά τρία έκεΐνα κεφάλια, άποκλείουν δτι παραστάθηκε στό
δικό μας ό ίδιος ποιητής σέ προχωρημένη ήλικία. Ό ν. Η. Poulsen, στηριγμένος σέ
μιά διπλή έρμαϊκή στήλη τής Κοπεγχάγης, δπου τό μισό της μέρος τό κατέχει τό κεφά
λι τού « Ψευδοσενέκα », ονομάτισε τον άλλο είκονιζόμενο Βιργίλιο καί πρότεινε ώς
δημιουργό της έναν ’Αθηναίο γλύπτη 22.
Θά είναι καί αότή μιά άπό τίς περιπτώσεις πού « Scultori, specialmente attici,
numerosi e attivi... per vecchia tradizione di mestiere passata di padre in figlio » 23
κατόρθωσαν νά δώσουν στούς έπίσημους Ρωμαίους μιά μορφή δχι άνελλήνιστη.
Ποιος δμως νά είναι ό λεπταίσθητος μοναχικός ποιητής πού παρασταίνεται στό
κεφάλι άπό τή στοά τού Άττάλου, άφοΰ άποκλείσαμε τον ήγεμόνα τούτον ;
Δέν γεννιέται άμφιβολία δτι έχομε μπροστά μας έναν τύπο τής έλληνιστικής καί
δχι τής κλασσικής έποχής. Τό συμπεραίνουμε άπό τήν δλη όψη του, ένώ άπό τήν άλλη
μεριά τό ξυρισμένο πρόσωπο—μιά συνήθεια πού τήν πήραν οί Έλληνες άπό τούς Μακεδόνες — άποκλείει δτι είναι φιλόσοφος.
Πρώτος έρχεται στή σκέψη ό άγαπητότερος ποιητής τής έλληνιστικής έποχής, ό
Θεόκριτος. Άπό τότε πού ό Studniczka έταύτισε μέ τούτον έναν ποιητή είκονιζόμενο
στό πινάκιο άπό τή Νότια Ρωσία, έργο τής ύστατης άρχαιότητας, έστάθηκε ή έρευνα
περισσότερο στά στοιχεία πού προσφέρουν οί δυο άργυροί κάνθαροι τού Bertouville -

19. «Άριαράθης» τών δυτ. προπόδων: ΑΜ1896, 281 (Schrader). Laurenzi άριθ. ΙΟΟ,ΑΕ 1948 49, 25, 26, κ.έ. Jdl 68 ( 1953 ) 93 κ.έ. ( G. Kleiner ). Buschor, Η.Β. 41, 43, είκ. 34. Richter III, 276,
είκ. 1942 - 43.
20. Τέτοια είναι δσα απεικονίζουν ή Ε. Harrison, Portr. Sc., άριθ. 4 καί πρβλ. καί τό είκονιστικό κεφάλι τοΟ ’Εθν. Μουσείου, Studi in onore Luisa Banti 205 κ.έ. πίν. 40-41.
21. Giuliano, Catalogo bei Ritratti del Museo Profano Lateranense άριθ. 4-5. V. H. Poul
sen, Les Portraits Grecs πίν. 32 - 33, άριθ. 49. ΤοΟ ίδιου : Vergil πίν. 4-5. G. Richter, Latomus
48 ( 1960) 35 κ.έ. είκ. 141 -142.
22. Ό. π. σημ. 10 καί 21.
23. R. Paribeni, Annuario 24-26 ( 1946 - 48 ) 308.
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Bernay, ό Schefold μάλιστα έτόνισε δχι ποιητές είναι χωρίς άλλο οί παριστανόμενοι24.
Τή γνώμη τοΰ Picard πού ονόμασε έναν άπ’ αυτούς Θεόκριτο, τήν παραδέχτηκε
ό Moebius καί μέ λίγη καλή θέληση θά μπορούσαμε νά συγκρίνουμε τά λεπτά χαρα
κτηριστικά του, όπως τά άπόδωσε έκεϊ ό τορευτής τής έποχής τοΰ Αύγούστου, μέ τόν
τύπο τοϋ κεφαλιού τοΰ Έθνικοΰ Μουσείου 25.
Σέ τοϋτο θά είχε κανείς νά άντιτάξη ότι ό βουκολικός ποιητής έζησε στήν αύλή
τής ’Αλεξάνδρειάς, χωρίς νά συνδεθή ποτέ μέ τήν ’Αθήνα. Πολύ πιθανότερο είναι ότι ό
γλύπτης τοϋ κεφαλιοΰ τής στοάς Άττάλου παράστησε έναν παλαιότερο ποιητή, όπως
συνηθιζόταν στο 2ο αί. π.Χ., θά έκλινε μάλιστα κανείς νά πιστέψη κάποιον ποιητή τής
Νέας Κωμωδίας, τοϋ είδους αύτοΰ πού είχε ιδιαίτερα έγκλιματιστή στόν πνευματικό κό
σμο τής ’Αθήνας.
Ή έκλογή είναι δύσκολη άνάμεσα στούς 64 ποιητές τής Νέας Κωμωδίας πού μνη
μονεύονται 26. Ρητά άναφέρονται ώστόσο σάν οί άξιολογώτατοι ό Φιλήμων, ό Μέναν
δρος, ό Δίφιλος, ό Φιλιππίδης, ό Ποσείδιππος, ό ’Απολλόδωρος. ’Απ’ αυτούς μπορούμε
νά έξαιρέσουμε τόν Μένανδρο καί προσωρινά τουλάχιστο, τόν Δίφιλο, άν είναι βάσιμη ή
ταύτιση τοϋ τελευταίου μέ τόν είκονιζόμενο στήν προτομή τής Βιέννης, ίσως καί τόν
Ποσείδιππο 27.
Συζητήσιμος θά ήταν ό Φιλήμων, ό δημοφιλέστατος στήν ’Αθήνα, από άγαλμα
τοΰ όποιου ύπήρχε άλλοτε στή Ρώμη ένα άντίγραφο. Ρωτιέται ώστόσο κανείς γιατί,
άφοϋ πέθανε πολύ γέρος, δέν τόν παράστησε ό γλύπτης σέ προχωρημένη ήλικία, αυτή
πού έδωσε τελευταία αφορμή νά προταθή αυτός γιά τά τόσα άντίγραφα τοϋ ψευδό Σενέκα 28.
Ή άδυναμία νά άποφασίσουμε προέρχεται άκόμη καί άπό τήν άνυπαρξία στηριχτικών σημείων άνάμεσα στά ρωμαϊκά άντίγραφα εικονιστικών κεφαλιών τής ρωμαϊκής
έποχής, ιδιαίτερα τών άθηναϊκών. Τά περισσότερα άπό τά άγάλματα διασήμων άνδρών πού ήταν στημένα στήν ’Αθήνα τοΰ 2ου αιώνα π.Χ. θά ρίχτηκαν, θά θρυμματί
στηκαν στο κούρσεμα τοΰ Σύλλα, τό 86 π.Χ. καί τοϋτο έρμηνεύει πώς, ένώ έχομε άρκετά άθηναϊκά εικονιστικά κεφάλια τοΰ 1ου αΙώνα π.Χ., πρωτότυπα καί άπηχήσεις
τους σέ άντίγραφα, μέ κόπο άναζητοϋμε παρόμοια τοΰ 2ου αιώνα π.Χ.
Είναι όμως, έρχόμαστε τώρα νά άναρωτηθοΰμε, πρώτη ή άπόπειρα τούτη νά παρα
σταθή ό ποιητής πού είκονίζεται στό κεφάλι τής στοάς τοΰ Άττάλου ή μήπως είναι ελ
ληνιστική μετάπλαση κάποιου παλαιότερου άρχετύπου τοϋ 3ου αίώνα π.Χ., ένός άπό
τά τόσα άγάλματα πού είχαν στήσει οί Αθηναίοι στήν Αγορά29; 'Όσο καί άν είναι

24. Jdl 38 - 39 ( 1923 - 24) 63 είκ. 4. Mon. Piot 44 - 45 (1950 - 51 ) 73 καί πίν. 8β ( Ch. Pi
card ). Schefold, Bildn. 216. Δοντα, 92 κ.έ. πίν. 37α. G. Richter δ.π. σ. 74, 240-241, 243-244.
Webster, Hellenist. Poetry and Art., 81 κ.έ.
25. Bull. Verening to Bevord. 1949-51, 57 κ.έ. Picard, δ.π. 73.
26. Christ, Gr. Literaturgesch. 314. Edmonds, Fragments of Attic Comedy III A 3, 166, 229.
Lesky, 'Ιστορία τής άρχ. Έλλην. λογοτεχνίας, Μετάφρ. ’Αγαπητού Τσοπανάκη 908.
27. Παραπ. σημ. 14.
28. Ψευδοσενέκας : RM 32 (1917) 122 (Bieber). Schefold 134 κ.έ. («’Αριστοφάνης»). Buschor, Das Portrat 121. H.B. 29. B. Strandman, The Pseudo - Seneca Problem 53 κ.έ. Richter
δ.π. I, 58 κ.έ. Φιλήμων : Ferguson, Hellenist. Athens, 86. Edmonds, δ.π. Ill A, 2 κ.έ. Webster δ.π.
124 κ.έ. Strandmann δ.π. ( Konsthistorisk Tid. Krift. 3-4) 53 κ.έ., Richter II, 236 κ.έ.
29. .Tudeich, Topogr.® 95. Lippold, Portratst. 88 κ.έ.
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δύσκολο νά άναπαραστήσουμε άλλο εικονιστικό άγαλμα τού ίδιου άνδρός στον τύπο
τής πρώιμης έλληνιστικής έποχής, κάτι πού νά πλησιάζη τον Μένανδρο καί τόν Δίφιλο, δέν μπορούμε νά τό άποκλείσουμε. Άπό τό παλαιότερο αρχέτυπο μπορεί νά κα
τάγεται έκεΐνο πού τό θέρμανε περισσότερο ό έλληνιστικός γλύπτες, ή έκφραση τής
συγκεντρωμένης σκέψης, κάποια υποταγή σέ μιά τάξη ύπερπροσωπική 30.
Δυνατότερο άπ’ δλα τά χαρακτηριστικά, « τό μεγάλο κέρδος άπό μιά μεγάλη
ζημιά»31 είναι ή τραγική άπομόνωση- τήν έπιδίωξαν παλαιότεροι γλύπτες, πάνω άπ’
όλους ό Πολύευκτος στο Δημοσθένη του, έδώ όμως στό άγαλμα τής στοάς τού Άττάλου ή συνάρτηση τής άπομόνωσης με τήν κίνηση καί με τή μετατόπιση των άξόνων —
πού πρέπει νά τά παραδεχτούμε γιά τό σώμα τού άγάλματος — παρουσιάζει νέους έκφραστικούς τόνους.
Πέτυχε ό δημιουργός τού κεφαλιού, ύστερ’ άπό μελέτη καί « μέθεξη » στον τύπο
τού σύγχρονου ποιητή, νά τόν υποδαύλιση μέ έλληνιστική φωτιά, χωρίς νά φτάση έως
τήν έκρηκτικότητα πού θά έζημίωνε τήν παλαιά κλασσική θεϊκότητα.
Κάτω άπό τόν ιδεατό κόσμο ένός ποιητή πού έζησε στήν ’Αθήνα, είναι διακριτικά
έκφρασμένη ή εσωτερική ταραχή, γιά νά μήν ξεφεύγη ή εικόνα του άπό έναν ευγενισμό
έδραιωμένο, μακρινό καί άκατάλυτο.
ΣΕΜΝΗ ΚΑΡΟΥΖΟΥ

30. Schweitzer, Zur Kunst der Antike II 174 : «Mehr oder weniger ist jedes griechische
Portrat sub specie mundi divini entstanden».
31. Buschor, Das Portrat 117.
2
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