
ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ*
(Πίν. 43)

’Ανάμεσα στά γλυπτά τοΰ Μουσείου xfjg Μυτιλήνης υπάρχει καί ένα γυναικείο 
κεφάλι, πού άπό τήν πρώτη κιόλας ματιά γοητεύει τό θεατή μέ τήν ήρεμη καί κάπως 
θλιμμένη έκφρασή του, μέ τή χάρη, τήν ευγένεια καί τό βάθος τοϋ συναισθήματος1.

Πρόκειται γιά τό ύπ’ άριθ. 2727 μαρμάρινο γυναικείο κεφάλι. ’Από τό πρόσωπο 
διατηρείται τό δεξιό τμήμα, ένώ έχει άποκοπή τό άριστερό μάτι, ή μύτη και τό πη
γούνι. Γενικά ή έπιφάνεια τού μαρμάρου είναι πολύ κατεστραμμένη, προπάντων κάτω 
στό λαιμό, όπου ένας μεταγενέστερος σιδερένιος γόμφος (πού τώρα άφαιρέθηκε) έπέ- 
φερε μεγάλη καταστροφή καί ρωγμές στό μάρμαρο. Ή μορφή φορεΐ άπλό " σάκκο ”, πού 
καλύπτει ολόκληρο τό κεφάλι, έκτός άπό ένα μικρό τμήμα τών μαλλιών, μπροστά, 
πού πλαισιώνουν τό πρόσωπο, καί πίσω στον τράχηλο, δπου φαίνονται μόνον οί ρίζες 
τών μαλλιών, πού άποδίδονται μέ « μηνοειδείς » έγχάρακτες γραμμές. Τά μαλλιά άποδί- 
δονται περισσότερο καθαρά καί πλαστικά στό άριστερό παρά στό δεξιό τμήμα τοϋ 
τραχήλου, πράγμα πού δείχνει δτι ή μορφή ίσως ήταν έλαφρά στραμμένη πρός τά δεξιά.

Διακρίνονται ίχνη έργαλείου, κυρίως « χτένι», στον τράχηλο.
Μάρμαρο λευκό, λεπτόκοκκο, ίσως Παριανό.
Διαστάσεις : Ύψος 0,139, ύψος προσώπου 0,10, πλάτος 0,103, πλάτος προσώπου 

0,075 μ.
Παρά τή μεγάλη φθορά πού έχει ύποστή τό κεφάλι αυτό, βλέπει κανείς καθαρά 

δτι πρόκειται άναμφισβήτητα γιά ένα έξαιρετικό έργο τοϋ τέλους τοϋ πέμπτου αιώνα. 
Τή χρονική του τοποθέτηση άργά μέσα στόν πέμπτο αιώνα έπιβεβαιώνουν μερικά χαρα
κτηριστικά γνωρίσματα : Ένώ στά προγενέστερα έργα δλα τά τμήματα τοϋ προσώπου 
ίσοζυγιάζονται, έδώ, στό κάτω τμήμα τοϋ προσώπου, οί παρειές κερδίζουν. Τά χείλη 
στίς άκρες, έκεΐ πού ένώνονται, βυθίζονται πρός τά μέσα δημιουργώντας μιά περισ
σότερο αισθησιακή μορφή. Τό βλέμμα είναι υγρό, γεμάτο ήρεμη έσωτερικότητα, 
προσδίδοντας στή μορφή έναν ήσυχο χαρακτήρα καί μιά παθητική όμορφιά. Τό 
κλασσικό συγκρατημένο πάθος τής προηγούμενης γενιάς, τής γενιάς τοΰ Φειδία, χα
λαρώνεται. Τό κεφάλι τής Μυτιλήνης είναι περισσότερο κοντά στήν άνθρώπινη ό
μορφιά, έχει περισσότερη ψυχικότητα, άν θά μπορούσαμε νά ποϋμε, ένώ έξάλλου ό 
διάχυτος συναισθηματισμός πού τό χαρακτηρίζει προδίδει τό χέρι ένός νησιώτη καλ
λιτέχνη. Αύτό βέβαια δέ σημαίνει πώς τό κεφάλι τής Μυτιλήνης είναι άπαλλαγμένο

* Τόν Κ. Χρ. Καροΰζο, εύχαριστώ θερμά γιά τις πολύτιμες συμβουλές του καί τή γενικότερη 
βοήθεια στή δημοσίευση τοΰ κεφαλιού αύτού τής Μυτιλήνης.

1. Τό κεφάλι βρισκόταν ήδη στό Μουσείο τό φθινόπωρο τόΟ 1959, όταν τή διεύθυνση τής 
περιφέρειας άνέλαβε ό Έφορος κ. Χαριτωνίδης, ό όποίος άμέσως άντελήφθη τή σημασία του καί 
φρόντισε νά φωτογραφηθή καί νά καταγραφή στό εύρετήριο τού Μουσείου. Τόν Έφορο κ. Χα- 
ριτωνίδη εύχαριστώ θερμά γιά τήν καλοσύνη πού είχε νά μού παραχωρήση τή δημοσίευσή του. Γιά 
τή φωτογράφησή του ευχαριστώ τό Γερμ. Άρχ. ’Ινστιτούτο καί Ιδιαίτερα τόν Dr Dorig.
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άπό τήν έπίδραση τής αττικής τέχνης. ’Αντίθετα διατηρεί πολλά σαφή στοιχεία της 
καί είναι φτιαγμένο μέσα στήν άττική παράδοση, πράγμα πού έξάλλου δεν πρέπει νά 
μας παραξενεύη μέ τήν έπικράτηση τήν έποχή αύτή τής κοινής ’Αττικής2. Ό καλλιτέ
χνης μοιάζει νά γνωρίζη καλά τά άττικά έργα τής έποχής καί δε φροντίζει διόλου νά 
άπαλλαγή άπό τήν έπίδρασή τους. Γι’ αυτό τό πρώτο πράγμα πού μάς έρχεται στο νοϋ 
βλέποντας τό έργο αυτό (Πίν. 43α-β) είναι τά διατηρούμενα κεφάλια άπό τό θωρά
κιο τού ναού τής Νίκης3, έργα καθαρά καί άναμφισβήτητα άττικά καί σχεδόν σύγχρονα. 
Ή όμοιότητα είναι σαφής καί ούσιαστική καί δέν περιορίζεται σέ έξωτερικά στοιχεία. 
Καί εδώ συναντούμε τήν ίδια άπλή καλύπτρα πού σκεπάζει σχεδόν όλα τά μαλλιά, 
τον ίδιο τρόπο κτενίσματος, τό ίδιο έλαφρά κυρτό καί τριγωνικό μέτωπο, τά ίδια στρογ- 
γυλεμένα μάγουλα, τήν ίδια άπαλή μετάβαση τών έπιφανειών. Όμως παρ’ δλη αύτή τήν 
ούσιαστική όμοιότητα ύπάρχει μιά διαφορά άνάμεσα στο κεφάλι τής Μυτιλήνης καί 
στά λοιπά γνωστά κεφάλια άπό τό θωράκιο : ή έκφραση. Στό κεφάλι τής Μυτιλήνης 
συναντούμε αυτό πού νομίζομε πώς οί άρχαΐοι περιέγραφαν « ΰγρότης τών όφθαλμών, 
τό ύγρόν ». Τά μάτια είναι βαθιά τοποθετημένα, δίνοντας στή μορφή μιά στοχαστική 
καί ήρεμη έκφραση. ’Ενώ ή έκφραση στά κεφάλια τού θωρακίου τού ναού τής Νίκης 
διατηρεί τήν αυστηρή καί θεϊκή άνάταση τών μεταφειδιακών έργων τής ’Αττικής, δέν 
έχει τίποτα άπό τήν έσωτερικότητα τού κεφαλιού τής Μυτιλήνης. ’Αντίθετα αυτό τό 
βαθύ καί άπόμακρο βλέμμα τό συναντούμε στά σωζόμενα κεφάλια άπό τή βάση τής 
Νεμέσεως, πού γενικά άποδίδονται στό έργαστήριο τού Παριανοΰ γλύπτη Άγορα- 
κρίτου4.

’Αλλά καί ή μικρή γυναικεία μορφή άριθ. 1310 τού Μουσείου Άκροπόλεως μοιά
ζει συγγενική στήν έκφραση καί στή συναισθηματικότητα5. ’Ενώ ή μορφή τής Νίκης 
στό άνάγλυφο άριθ. 1329 τού Μουσείου Άκροπόλεως πλησιάζει τό κεφάλι τής Μυτι
λήνης στό άνοιγμα τού ματιού καί στήν έσωτερικότητα τού βλέμματος6.

2. Εξάλλου Ισχυρή έπίδραση τής άττικής Αρχιτεκτονικής φαίνεται καί στόν μόνο γνωστό 
κλασσικό ναό τής Λέσβου στά Μέσα, κοντά στήν άρχαία πόλη Πύρρα, πρβλ. R. Koldewey, Die 
Antiken Baureste der Insel Lesbos, Berlin 1890, σ. 47-61, πίν. 18-26. ’Επίσης A. von Salis 
Altar von Pergamon, Berlin 1912, σ. 16, σημ. 2. Thiersch, OJH XI (1908) 52 κ.έ.

3. Πρβλ. Κεφάλι Μουσ. Άκροπ. άρ. 992. Rh. Carpenter, Sculpt, of the Nike Temple, Par. σ. 
29 είκ. 2. Σταυρόπουλλος, Δελτίον 1930 - 31. Παράρτημα σ. 7, άρ. 4, είκ. 9. — Η. Thompson, Hesperia 
XVII ( 1948 ) σ. 176, πίν. 52. Επίσης πρβλ. καί τό μεταφειδιακό κεφάλι τό δημοσιευμένο άπό τόν Α. 
Giuliano, Annuario (1955-56) σ. 56, είκ. 5-8. Μεγαλύτερη όμοιότητα βρίσκομε στό άττικό άνάγλυφο 
γυναικείο κεφάλι στό Louvre, J. Charbonneaux, La Sculpture Grecque au Mus6e du Louvre, 
Paris, πίν. XXI. Καί έδώ όμως ή μορφή είναι περισσότερο αυστηρή, τά βλέφαρα περισσότερο βαριά. 
’Επίσης, Picard, Manuel II (2) 690 κ.έ. είκ. 276.

4. Ε. Kjellberg, Studien zu den Attischen Reliefs des V. Jahrhunderts (IX. kapitel ), 
Upsala 126, σ. 105. — Pallat JHB IX ( 1894 ) σ. 1 κ.έ. K. Schefold, Agorakritos als Erbe des Phei- 
dias. Festschrift R. Boehringer 1957, σ. 559 κ.έ. είκ. 8 - 27.

5. Casson, Cat. Acrop. Mus. II, No 1310.-Ό Langlotz, Scritti in onore di B. Nogara, σ. 
227, σημ. 1, Αποδίδει τή μορφή στόν κύκλο τού Άγορακρίτου. Πρβλ. έπίσης Bulle, Sch. Mench, πίν. 
128.-Ε. Buschor, Plastik der Griechen, 1936, σ. 78.

6. Casson, Cat. II, No 1329. - Ή B. Schlorb (Untersuchungen zur Bildhauer Generation 
nach Phidias, σ. 36 ) Αναγνωρίζει Ιωνική έπίδραση καί μιά κάποια όμοιότητα τής μορφής τής Νίκης 
τού Αναγλύφου άρ. 1329 πρός τό γυναικείο κεφάλι άρ. 1309 άπό τίς μετόπες τού Παρθενώνα, τό όποιο 
σίγουρα Αποδίδεται στό σχέδιο τού Άγορακρίτου. Ό Fr. Brommer, JHB 75 (1960) σ. 48 άρ. 17 
είκ. 19 a - d, Αμφιβάλλει άν είναι κλασσικό πρωτότυπο έργο.
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Καί οί άνάγλυφες στήλες7 δμως πού βρέθηκαν σέ διάφορα σημεία στά νησιά 
τοϋ Αιγαίου άπηχοϋν τδ ίδιο πνεύμα καί μας θυμίζουν έντονα τό κεφάλι τής Μυτιλή
νης. ’Ανάμεσα σ’ αυτές ξεχωρίζει γιά τις ουσιαστικές όμοιότητες με τό δημοσιευόμενο 
έργο ή στήλη άπό τήν ’Αμοργό ( Έθν. Μουσ. 4470 )8. Μολονότι άνάμεσά τους υπάρχει 
μιά χρονική άπόσταση είκοσι περίπου έτών, ή σχέση τους είναι βασική. Ό καλλιτέ
χνης της δείχνει τήν ίδια άγάπη γιά τις άπλές καί χωρίς παιχνιδίσματα έπιφάνειες, τήν 
περιληπτική άπόδοση τών μαλλιών, τό πρός τά μέσα γύρισμα των χειλιών στις άκρες, 
άλλά κυρίως τήν ίδια άγάπη γιά τό « άπόμακρο » καί « χαμένο » βλέμμα.

Ή όμοιότητα τοϋ κεφαλιού με τά παραπάνω έργα, άλλά κυρίως ή άναμφισβήτητη 
υψηλή ποιότητα τού έργου, πού δείχνει τό χέρι κάποιου προικισμένου νησιώτη, άλλά 
πού δέν άρνεΐται τήν άττική παράδοση, καλλιτέχνη, μας οδηγεί σ’ ένα όνομα : τόν Άγο- 
ράκριτο, τόν άγαπημένο μαθητή τού Φειδία. Όσο όμως κι άν είναι δελεαστική μιά τέ
τοια σκέψη, δέν παύει νά είναι παρά μιά υπόθεση. Άποφεύγοντας λοιπόν νά προχωρή- 
σωμε περισσότερο στό πέλαγος των είκασιών γιά τήν άναγνώριση κάποιου συγκεκρι
μένου καλλιτέχνη, καταλήγουμε λέγοντας, ότι πρόκειται γιά έναν έξαίρετο νησιώτη, 
πού δούλεψε μέσα στήν άττική παράδοση τήν τελευταία δεκαετία τού πέμπτου αιώνα.

Καί τώρα γεννιέται τό θέμα τής έρμηνείας τής μορφής.
Ή μορφή φορεΐ άπλό, άπτυχο "σάκκο”, ό όποιος καλύπτει όλόκληρο τό κεφάλι, 

τονίζοντας ιδιαίτερα τήν κόμμωσή του. Ή μόδα τού "σάκκου” άρχίζει στίς άρχές τού 
πέμπτου αίώνα καί φθάνει σέ μεγάλη ποικιλία στόν Παρθενώνα9. " Σάκκο ”, έκτος άπό 
τίς κοινές θνητές10 11, φορούν διάφορες θεές καί μάλιστα νέες11. Ή Άρτεμις, ή Κόρη, ή 
’Αφροδίτη συχνά άπεικονίζονται φορώντας τον12. Κι άκόμα διάφορες τοπικές νύμφες 
άπεικονίζονται σέ νομίσματα νά φέρουν τό αύτό ή περίπου τό αύτό είδος καλύμματος13. 
Μιά τέτοια νύμφη, τή νύμφη Πύρρα, ίσως καί τή νύμφη Μυτιλήνη, βλέπομε σέ νομί
σματα τής Λέσβου των μέσων ( καί άργότερα) τοϋ τέταρτου αίώνα, νά άπεικονίζεται φο
ρώντας "σάκκο” 14. "Αν καί ή μορφή τής νύμφης άπεικονίζεται περισσότερο αυστηρή, 
σύμφωνα μέ τό συντηρητισμό πού χαρακτηρίζει τά νομίσματα, μολονότι άνάμεσά τους

7. Πρβλ. τή νεώτερη στήλη τής Άνδρου καί μάλιστα τή μορφή τής δούλης, Saucius, Τ. Αη- 
drios, 40, είκ. 48. OJH 6 (1903) Beiblatt, 93 κ.έ. είκ. 17 καί Karusos, AM 71 (1956) σ. 252.

8. Chr. Karusos, Stelenfragment aus Amorgos 76 ( 1961 ) σ. 115 κ.έ. είκ. 73, πίν. IV.
9. J. Charbonneaux, Mon. Piot XXXIII ( 1933 ) σ. 98 κ.έ. ’Επίσης άρθρα σέ λεξικά.
10. Πρβλ. έπιτύμβια στήλη ΉγησοΟς δπου ή δούλη φορεΐ " σάκκο ”. ’Επίσης " σάκκο ” φορεΐ 

ή δούλη στό έπιτύμβιο άνάγλυφο τής Πολυξένης, Lippold, πίν. 80,4. 'Η Νικοστράτη (Ε.Μ. 1053) φο
ρεΐ είδος " σάκκου ”. Στή στήλη τής Άμεινόκλειας ή μορφή τής δούλης φορεΐ έπίσης άπλό " σάκκο ”. 
Diepolder, Die Attischen Grabreliefs, πίν. 41. Πρβλ. μορφές σέ άγγεία : Richter, Metrop. Muse
um, πίν. 141, 150, 165. Arias - Hirmer, Tausend Jahre Griechischer Vasenkunst, 1960 πίν. 237, 193.

11. Chr. Karusos, JHS 71 (1951) σ. 96-110 σ. 101. An early classical discrelief from 
Melos. Έπίσης Δ. Φίλιος, AM XX ( 1895 ) σ. 247.

12. Πρβλ. μορφή Άρτέμιδος καί ’Αφροδίτης στή ζωφόρο τού Παρθενώνα. Έπίσης τή μορφή 
τής Κόρης στό άνάγλυφο Έλευσΐνος. Δ. Φίλιος, AM 20 (1895) σ. 245 κ.έ. πίν. V.

13. Πρβλ. νομίσματα Συρακουσών, Sylloge Numorum Graecorum DNM Sicily πίν. 15-663. 
Έπίσης έ.ά. Corinth πίν. 3 -114, δπου ή νύμφη Πειρήνη φορεΐ "σάκκο”. Έ.ά. Aeolis - Lesbos, 
πίν. 5, 209 (Λάρισα - Φρικωνίς).

14. Sylloge Numorum Graecorum DNM Aeolis - Lesbos, πίν. 9 - 428, δπου ή νύμφη Πύρρα 
φορεΐ " σάκκο ”, Έ.ά. πίν. 8 - 383, δπου ή νύμφη Μυτιλήνη (;) φορεΐ " σάκκο”. Έπίσης στίς άνασκα- 
φές πού έγιναν τό έτος 1962 στή Μυτιλήνη στήν περιοχή Χωράφα άπό τόν Έφορο ’Αρχαιοτήτων 
κ. Σ. Χαριτωνίδη βρέθηκε νόμισμα μέ κεφάλι νύμφης, ίσως τής Μυτιλήνης, πού φορεΐ "σάκκο”.
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ύπάρχει μιά σημαντική χρονική διαφορά, δέν άποκλείεται νά ύπάρχη κάποια ουσια
στική σχέση ή άκόμη και ταύτιση.

Ή προέλευση τοϋ ώραίου αύτοϋ κεφαλιού δυστυχώς δέν είναι μαρτυρημένη. 
Αόριστη κάπως προφορική πληροφορία υπάρχει δτι βρέθηκε στο θέατρο τής Μυτι
λήνης. Μέσα σ’ δλες αύτές τις άβεβαιότητες, τό μόνο σίγουρο κέρδος είναι αύτό τό 
ίδιο τό έργο, πού άξίζει νά γίνη γνωστό, κι αυτόν κυρίως τό σκοπό έχει ή παρουσίασή 
του έδώ.

ΜΑΡΙΑ ΤΟΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗ
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