
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ ΤΗΣ ΒΟΣΤΟΝΗΣ *

ΕΡΓΟΝ ΤΥΡΡΗΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟ-ΑΡΧΑΪΚΟΥ (5°'’ ΑΙΩΝΟΣ) ΡΥΘΜΟΥ;

'ΤΙ παρούσα μελέτη άποτε?ιεΐ συνέχειαν υπό τινα έ'πσψιν παλαιοτέρου υπό 
την επικεφαλίδα Some Remarks on the Ludovisi Relief1 άρθρου μου, έν φ τό 
άνάγλυφον Ludovisi, μέχρι τίνος θεωρούμενον θρόνος ή βωμός ή άκρωτήριον ή 
σαρκοφάγος ή βόθρος ή ναΐδιον, ερμηνεύεται ώς τρίπλευρος γλυπτή έπένδυσις τε
τράπλευρου δεξαμενής χρησιμευούσης προς πλύσιν ξοάνου θεότητος, τής Ήρας, 
ώς φαίνεται.

Τύ σύστοιχον αύτοΰ, ελαφρώς μόνον μικροτέρων διαστάσεων, άνάγλυφον τής 
Βοστόνης (πίν. 13 α,β,γ) φαίνεται έν πρώτοις όμοιας περίπου κατασκευής και χρήσεως, 
ερμηνεύεται δέ άντιστοίχως: βωμός, άκρωτήριον κλπ. Δυνατόν καί τό άνάγλυφον 
τούτο συνεπώς νά θεωρηθή επίσης τρίπλευρος έπένδυσις μικράς δεξαμενής ξοάνου 
θεότητος. Ή γνώμη αύτη δεν έχει διατυπωθή εις τό περί τού αναγλύφου Ludovisi 
άρθρον μου καί τούτο διότι; Τό άνάγλυφον τούτο, τής Βοστόνης: α) μέχρι τίνος 
άναγνωριζόμενον άλλοτε ώς γνήσιον και άλλοτε ώς κίβδηλον, άποδεικνυόμενον 
όμως σήμερον οπωσδήποτε γνήσιον υπό τού καθηγητού Β. AshmolE 2 άφ’ ενός καί 
τού Η. JuckER3 άφ’ ετέρου, έπ'ι τή βάσει τής έπι τής έπιφανείας αύτοΰ διαπιστώ- 
σεως ιχνών ριζών4 (root-marks, Wurzelfasern) έπι φυσικού άρχαίου στρώματος έπι- 
πάγου- και β) θεωρούμενον, ώς άλλωστε κα'ι τό άνάγλυφον Ludovisi, ώς έπ'ι τό 
πλεΐστον προϊόν τού αυστηρού ρυθμού τής Μεγάλης Ελλάδος5, φαίνεται έχον 
καί τι πλέον τής ελληνικής μυθολογικής και τής ελληνικής καλλιτεχνικής παρα- 
δόσεως, τό πλεονάζον δέ άκριβώς τούτο στοιχεΐον φαίνεται ότι συνετέλεσε κυρίως 
νά θεωρήται υπό τινων τό όλον γλυπτόν ώς μη γνήσιον6, ύπ’ άλλων δέ και νά

* Εις τόν καθηγητήν χ. ’Αναστάσιον Όρλάνδον, 
Γενικόν Γραμματέα τής’Αρχαιολογικής'Εταιρείας, εκ
φράζω βαθεΐαν ευγνωμοσύνην διά την άδειαν καί τήν 
στοργικήν παρακολούθησιν τής δημοσιεύσεως τοϋ άρ
θρου τούτου, ομοίως δέ καί εις τόν καθηγητήν κ. Νι
κόλαον Κοντολέοντα διά τό συνεχές ενδιαφέρον του καί 
τήν παρακολούθησιν τής έκτυπώσεως.

1 AM 76, 1961 (εις μνήμην Ε· Busehor), 81 κ. έ.
2 Βλ. The Three-sided Relief in Boston έν Bul

letin of the Museum of Fine Arts 63, I960, 59-61.
3 Βλ. Sachlicbes zur Eehtcheitsfrage des Bo-

stoner «Throns* Oder Kassation des U rteils gegen 
die Gotter έν Museum Helveticum 22,1965,117-124.

4 Βλ. καί σημ. ύπό τοϋ καθηγητοΰ ashmoi.e (έ. ά. 59, 
σημ. 2): «There is reason to think that the marks 
are caused not by roots but by animaleula, but, 
until we are able to determine their true nature, 
I use the old term of «root-marks» because it is 
generally understood by archaeologists».

5 Βιβλιογραφία: alscher, Gotter vor Gericht, 1963.
6 Αυτόθι 67 κ. έ. : Klassisch-griechiscb, romisch 

oder Falsehung?
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εκλαμβάνεται ώς εργον τοΰ 4ου αίώνος π. X., πασιτελικόν ή ρωμαϊκόν αύτοκρα- 
τορικών χρόνων1 2.

Ότι τό άνάγλυφον τοΰτο, τής Βοστόνης, παρουσιάζει καί τι πλέον τής ελ
ληνικής μυθολογικής καί τής ελληνικής καλλιτεχνικής παραδόσεως, ούτως είπεΐν 
δε ελληνικήν υπηκοότητα άλλα μή ελληνικήν ιθαγένειαν, είναι δυνατόν νά άνα- 
πτυχθή έκτενεστέρως ώς άκο?ιουθως.

Παρά τήν μέχρι σήμερον καταβληθεΐσαν μακράν προσπάθειαν — τό άνάγλυ
φον ήγοράσθη, ώς γνωστόν, τό 1896 υπό τοΰ Warren, διά λογαριασμόν τοΰ Μου
σείου τής Βοστόνης, εις τήν Ρώμην—, αι διατυπωθεΐσαι γνώμαι περί τής ταυ-

Είκ. 1. Έπιτύμβιον άνάγλυφον. Είκ. 2. Άναπαράστασις τής αριστερής πτέρυγος
τοΰ αναγλύφου τής Βοστόνης (simon).

τότητος των μορψών αύτοΰ χωλαίνουν εν πολλοΐς. Ή έξέτασις όμως ώρισμένων 
εκ των μορφών αυτών αποβαίνει εν μέρει διαφωτιστική:

Κατά τήν έπικρατεστέραν ερμηνείαν3, ή γηραιά μορφή τής άριστεράς πτέρυ
γος τοΰ ανάγλυφου (πίν. 13β καί 18β) είναι μία τών Μοιρών, κρατοΰσα άρχικώς 
τολύπην ερίου διά τής ΰπαρχούσης δεξιάς χειρός αυτής. Ή Simon4 προς ένίσχυσιν 
τής παλαιάς ταύτης ερμηνείας παρέχει εσχάτως καί άναπαράστασιν τής σκηνής 
(είκ. 2), παραβάλλουσα αυτήν προς παράστασιν νηθίδος επιτύμβιου αναγλύφου 
(είκ. 1) τοΰ 4ου αίώνος π.ΧΛ

1 Αυτόθι. Βλ. καί p. baroni, Osservazioni sul 

«trono di Boston», 1961.
2 Περί τών διαφόρων γνωμών καί αντιλογιών προ-

κειμένου περί τοΰ θύματος καί τοΰ ρυθμού τοΰ ανα
γλύφου τής Βοστόνης βλ. κυρίως alscher, ε. ά. καί

BARONI, ε. ά.

3 Βιβλιογραφία: alscher, αυτόθι 7 κέ. (Das Di
lemma), 11 κ.έ.

4 ε. simon, Die Geburt der Aphrodite, είκ. 41.
5 Αυτόθι είκ. 40.
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Πόσον εσφαλμένη είναι ή ερμηνεία αΰτη φαίνεται εν πρώτοις εκ τής άνα- 
παραστάσεως ταύτης, ήτις άντιθέτως προς την παράστασιν τοΰ επιτύμβιου τούτου 
αναγλύφου παρουσιάζει την γηραιάν αορφήν νήθουσαν διά τής άριστεράς, κρατούσαν 
την τολύπην διά τής δεξιάς, καί οΰτω άριστερόχειρα ή άμφιδέξιον, τύπον δηλαδή 
μη φυσικόν. Οί αρχαίοι "Ελληνες καλλιτέχναι, εν τούτοις, ιδίως οί τής μεγάλης 
πλαστικής, διέκρινον μετ’ άκρας ευαισθησίας την φυσικήν λειτουργίαν έκατέρας των 
άνθ'ρωπίνων χειρών, παντί τρόπω δ’ εξ άλλου άπέφευγον ανθρωπίνους τύπους έκ- 
φεύγοντας τοΰ φυσικού. Τήν ευαισθησίαν ταύτην διετήρει επίσης άκμαίαν καί τό 
άρχαιον κοινόν. Καί είναι ώς εκ τούτου άπαράδεκτον ή γηραιά μορφή τού ανα
γλύφου τής Βοστόνης νά είκονίζη άριστερόχειρα ή άμφιδέξιον τύπον άρχαίας νηθί- 
δος, ετι δε μάλλον μυθικής, είτε έσκεμμένως είτε καί τυχαίως μόνον, έξ απλής 
δηλαδή παραδρομής ή άδεξιότητος τοΰ τεχνίτου αυτού, άφοϋ καί ταπεινά έργα 
τής άρχαίας ελληνικής τέχνης δεν παρουσιάζουν όμοιας παραδρομάς ή ενδείξεις 
τοιαύτης άδεξιότητος τοΰ τεχνίτου αυτών.

Ή ύπάρχουσα άλλωστε, ήτοι ή δεξιά, χειρ τής γηραιάς ταύτης μορφής τού 
άναγλύφου τής Βοστόνης (πίν. 18β) έχει τον άντίχειρα επί τού δείκτου καί τά δάκτυλα 
αυτής είναι συνεσφιγμένα σχεδόν εις γρόνθον, φαίνονται δέ ώσεί άλλοτε σφίγγοντα 
σωληνοειδές στερεόν άντικείμενον, κύριον σύμβολον τής μορφής, μάλλον ή συγκρα- 
τοϋντα χα?αχρώς τό έξασμένον, έλαφρότατον καί συγχρόνως άπαλώτατον έριον τής 
τολύπης. Δεν φαίνεται δέ ότι τά δάκτυλα ταύτα έκράτουν τον στυλεόν ηλακάτης, 
καθ’ ήν περίπτωσιν δηλαδή ή μορφή θεωρηθή νηθίς κρατούσα ήλακάτην άντί τολύ
πης : ή φορά τού εσωτερικού σωληνοειδούς χώρου αυτών είναι λοξή, καί δή σχεδόν 
πρός τήν κατεύθυνσιν τού προσώπου τής μορφής, ό δέ ύπεράνω τής χειρός χώρος, 
προς τό πρόσωπον, είναι σχετικώς μικρός- καί ή ηλακάτη έπρεπε, συνεπώς, ή νά 
εκτείνεται καί έπ’ αυτού τούτου τού προσώπου τής μορφής ή νά είναι άνευ στυ- 
λεού. Διά τον αυτόν λόγον δέν φαίνεται ότι τά δάκτυλα ταύτα έκράτουν καί 
κλάδον μύρτου έξ άλλον, ώς θέλει άλλη, παλαιά επίσης, ερμηνεία τής μορφής 
ταύτης τοΰ άναγλύφου.

Κατόπιν τούτου καί συμφώνως καί πρός τάς έπί τής επιφάνειας, καί δή περί 
τήν χεΐρα τής γηραιάς μορφής, τού άναγλύφου ΰπαρχούσας ένδείξεις, φαίνεται 
ότι τό άντικείμενον, όπερ έκράτει ή γηραιά αΰτη μορφή, ήτο στερεόν σωληνοει- 
δές άντικείμενον διαγράφον καμπύλην πρός τά άνω καί άριστερά (βλ. καί σ. 80).

Ή ερμηνεία όμως τής γηραιάς ταύτης μορφής τού άναγλύφου ώς Μοίρας νηθού- 
σης το?νύπην έρίου χωλαίνει συν τοΐς άλλοις καί διότι ούδεμία υπάρχει ένδειξις τής 
άριστεράς, κατά τήν ερμηνείαν ταύτην (βλ. είκ. 2) νηθούσης, χειρός διά μέσου τών 
σκελών τής μορφής. Ή ένίοτε παρεχομένη έξήγησις ότι ή χειρ αΰτη άπηλείφθη 
έκ τών υστέρων είναι άτεκμηρίωτος καί συνεπώς μή παραδεκτή. Καί ή όλη στά
σις όμως τής γηραιάς ταύτης μορφής έχούσης τά σκέλη κεκαμμένα καί συνεσφι- 
γμένα έπί τού σώματος είναι οπωσδήποτε άσύμφορος ώς στάσις νηθούσης γυναικός.

Η ταύτισις τέλος τής μορφής ταύτης πρός μίαν τών Μοιρών είναι άτυχής 
καί διότι αί Μοΐραι τής ελληνικής μυθολογίας φέρουν μέν ώς έπί τό πλεϊστον
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κόμην πολιάν, δεν έχουν όμως ρυτίδας επί τοϋ προσώπου αυτών. ΓνωσταΙ άττι- 
καί άγγειογραφίαι1 (βλ. π.χ. είκ. 3 1 2) καί έργα γλυπτικής3 παρέχουν σαφή εικόνα, 
κατά τό μάλλον ή ήττον, τής τότε κρατοΰσης ελληνικής άντιλήψεως περί αυτών.

Γενικώς επί τών ελληνικών έ'ργων τέχνης τοϋ 5ου αίώνος π. X. ή ηλικία τών Μοι
ρών δηλοΰται μόνον διά τήςπο- 
λιάς κόμης αυτών. ’Αλλά καί 
πλείστων άλλων γηραιών4 μορ
φών5 τής εποχής αυτής — συμ
περιλαμβανομένων καί τών μυ
θικών Γ ραών (βλ. π.χ. είκ. 4U)— 
ή ηλικία δηλοΰται ωσαύτως 
μόνον διά τής (πολιάς) κόμης ή 
καί γενειάδος ενίοτε δε καί διά 
τών (πολιών) όφρύων αυτών.
Έστιν ότε όμως γηραιαί μορ- 
φαί, κατά κανόνα άνδρικαί, εί- „

η Εικ. 3. Ερυθρόμορφος υδρία εκ Καμαρινης.
κονιζονται μερικώς ή ολικώς
φαλακραί, έλάχισται δε γηραιαί μορφαί είκονίζονται κουρίαι (ή κεκαρμέναι) έν χρώ.

ΕΙκ. 4. Έρυθρόμορφον θραύσμα έκ Δήλου.

1 Βλ. π.χ. έν RE XV 2888 - 9 και simon, έ.ά. είκ. 29.
2 Βλ. simon, έ. ά. 107 σημ. 29.
3 Βλ. π.χ. έν RE XV 2888 - 9.
4 β. ε. richardson, Old Age among the Ancient

Greeks, 1933, 81 κ.έ. : The Representation of Old 
Age in Greek Vase-Painting.

5 Θερμώς ευχαριστώ καί έντεΰθεν τήν δίδα ’Αρτε
μίσιαν Γιαννουλάτου διά τήν παραχώρησιν πρός με
λέτην τοϋ ύπ’ αυτής συγκεντρωθέντος πολυτίμου ύλι- 
κοΰ σχετικώς πρός τήν παρ’ άρχαίοις άπόδοσιν τοϋ 
γήρατος.

6 Βλ. Delos XX Γ, πίν. 55,4.
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Ό 5°ζ αιών π. X. αποτελεί, ώς άλλωστε παρατηρεί και ή Richardson1, «a trans
itional period preparatory to the full establishment of the old age type. At the end 
of the fifth century Greek art was changing from the typically beautiful to the 
individually characteristic». Ρυτίδες δέ παρατηρούνται σπανίως μόνον1 2, ώς επί τό 
π/,εΐστον επί τού μετώπου, σπανιάιτερον επί τού κυρίως προσώπου, είτε ώς μία είτε 
καί ώς δύο επί τού κανθού των οφθαλμών μικραί γραμμαί εϊτε καί οις μία μεγάλη 
επί τής παρειάς κυματοειδής γραμμή. Τοιαΰτην μεγάλην ρυτίδα, αύλακα μάλλον, π.χ. 
φέρει ή Θράσσα θρηνφδδς τροφός, ή είκονιζομένη επί τής γνωστής έρυθρομόρφου 
λουτροφόρου των ’Αθηνών3 4 *. Σημειούται ενταύθα ή τροφός αυτή* διότι καί ή 
γηραιά μορφή τού αναγλύφου τής Βοστόνης ερμηνεύεται ενίοτε ώς τροφός, τού 
Άδώνιδος, ου ή τύχη υποτίθεται κατά τήν ερμηνείαν αύτήν;ι κρινομένη επί τής 
κυρίας πλευράς τού αναγλύφου (τής Richter 6 άντιπαρατηρούσης όμως σχετικώς ότι 
ό μύθος ούτος τού Άδώνιδος είναι μεταγενεστέρας εποχής).

Μόνη ή Θράσσα τροφός τού Ήρακλέους Γεροψώ, ή είκονιζομένη υπό τού 
Άγγειογράφου τού Πιστοξένου επί τού γνωστού σκύφου (είκ. 5)7, έχει πρόσω- 
πον πλήρες ρυτίδων8, έκ πρώτης όψεως οίον σχεδόν καί ή γηραιά μορφή τού ανα
γλύφου τής Βοστόνης. Αί δύο αύται γηραιαί μορφαί φαίνονται ούτω άποτε/ιούσαι 
έξαίρεσιν τού κανόνος τούτου, όστις διέπει τάς γηραιάς μορφάς τής ελληνικής τέ
χνης τού 5ου αίώνος, καθ’ όν αί ρυτίδες ή ελλείπουν έκ τού προσώπου ή είναι 
ασήμαντοι μάλλον. Λεπτομερής όμως έξέτασις ένίων χαρακτηριστικών τής Γερα
νούς φαίνεται ένισχύουσα μάλλον τον κανόνα αυτόν:

Αί ρυτίδες τού προσώπου τής Γεροψούς παρουσιάζονται ώς ομόκεντρα περί
που ημικύκλια έ'νθεν καί ένθεν τού ανοικτού στόματος αυτής, επί έκατέρας τών 
παρειών, ύποδηλούσαι ποιόν τινα συμβατισμόν. Ό βολβός τού οφθαλμού αυτής 
ές άλλου δεν παρουσιάζεται ώς εγγεγραμμένος κύκλος εντός άμυγδαλοειδούς σχή
ματος κόγχης, οίος καί ό τής μορφής τού προ αυτής πορευομένου 'Ηρακλέους ή 
καί ό τού επί τής έτέρας πλευράς τού σκύφου είκονιζομένου Λίνου καί ό τού 
προ αυτού Τφικ?ιέους, αλλά ώς τμήμα τοιούτου κύκλου, όπισθεν ορθογωνίου κατά 
τό μάλλον ή ήττον κόγχης κρυπτομένου, δηλούσης ώσαύτως ποιόν τινα συμβατι
σμόν. Τό στόμα αυτής είσέτι είναι ανοικτόν, ενώ τού προ αυτής Ήρακλέους, οις 
καί τό τού Λίνου καί τό τού Τφικλέους, είναι κλειστόν. Τό στόμα τούτο, τής 
Γεροψούς, φαίνεται έχον άνοιγμα ορθογώνιον, οίον περίπου καί αί κόγχαι τών 
οφθαλμών αυτής, προκαλούν δέ ενδεχομένως τάς επί τής παρειάς ομοκέντρους κυ
ματοειδείς γραμμάς (ρυτίδας). Τό στόμα άντιθέτως τής γηραιάς μορφής τού άνα-

1 ’Έ. ά. 130.
2 Ή γραία τοϋ δυτικοϋ αετώματος τοΰ ναοϋ τής 

’Ολυμπίας, καθό έκ μεταγενεστέρας επισκευής προ
ερχόμενη, δέν άφορρ εις τήν παρούσαν μελέτην (βλ. 
η. schrader, Die «Ersatzfiguren» im Westgiebel des 
Zeustempels zu Olympia» έν Jh 25, 1929, 82 - 108).

3 ’Ao. 1170: CVA πίν. 22 (ARV2 512, άρ. 13).
4 Αί μικραί υπό τήν σιαγόνα αυτής γραμμαί εί

ναι γραμμαί στίξεως (βλ. παραπλεύρως σημ. 8).

5 alscher, έ. ά. 11.
6 JHS 40, 1920, 114 κ. έ. βλ. περαιτέρω καί 

ALSCHER, έ.ά. 102 σημ. 14.
7 simon, έ.ά. 59 κ.έ., είκ. 39 (ARV2 8 62,30).
8 Ή Γεραίρω φέρει επίσης στίςιν (βλ. παραπλεύρως 

σημ. 4) επί τοϋ λαιμού πρός τονισμόν τής μή ελληνι
κής καταγωγής αυτής πιθανώς, καθώς καί έπί τών 
πήχεων καί τών άκρων ποδών.
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γλύφου τής Βοστόνης (πίν. 18β) είναι κλειστόν, αί δε ρυτίδες αυτής δεν φαίνονται 
προκαλούμεναι εκ τών κινήσεων αύτοΰ άλλ’ ήδη ύπάρχουσαι και πραγματιστικοί. 
Ένφ δε έπ'ι τής γηραιάς μορφής τοϋ αναγλύφου τής Βοστόνης παρατηρεΐται καί 
κύφωσις τής ράχεως τονίζουσα την πραγματιστικήν άπόδοσιν τοΰ γήρατος, ή Γε- 
ροψώ έμφανίζει αστάθειαν απλώς προς έλευθέραν στήριξιν, τονιζομένην διά τής

Είκ. δ. Ό σκύφος τοϋ Πιστοξένου (Α).

σκολιάς ράβδου1 κα'ι διά τοΰ έπι τών οπισθίων καί ύπο τό ένδυμα αυτής νοού
μενου σωματίου.

Ταΰτα πάντα άγουν εις το συμπέρασμα ότι έπί τοΰ σκύψου τούτου δεν πρό
κειται πιθανώς προσπάθεια πραγματιστικής άποδόσεως τοΰ γήρατος τής μυθικής 
τροφοΰ Γεροψοΰς (οΐα φαίνεται έπί τής γηραιάς μορφής τοΰ άναγλύφου τής Βο
στόνης) έκφεύγουσα τοΰ κανόνος τών γηραιών μορφών τοΰ 5ου αίώνος π.Χ., άλλά 
πρόκειται μάλλον προσπάθεια συμβατικής άποδόσεως αύτοΰ, δικαιολογούμενη ϊσως 
μόνον έπί περιπτώσεως προσωπείου, έκ τής έπιδράσεως δηλαδή τοΰ θεάτρου.

1 Πβλ. κα'ι ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ 104: οί 5’ νπογνπωνες γερόντων νπό βακτηρίας την μίμηαιν είχον.
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Μορφα! γηραιών μυθικών τροφών είναι γνώριμοι έκ τής σκηνής τοϋ ’Αθηναϊ
κού θεάτρου 1 τοϋ 5ου αίώνος π.Χ. Δεν είναι έζ άλλου άγνωστα καί προσωπεία 2 
έκ διαφόρων παραστάσεων, καί δη αγγείων, τής εποχής αυτής. Οΰτω: επί θραύ
σματος τοϋ Μουσείου τής ’Αγοράς (είκ. 6) \ επί κρατήρος τής Ferrara (είκ. 7)4, έκ 
Valle Pega, ως καί έπί πελίκης τής Βοστόνης0, είκονίζονταιπροσωπεία ηθοποιών, 
καί δη γυναικείων τοϋ πέμπτου αίώνος π. X. 'Υπάρχουν μάλιστα καί τινα πή
λινα ειδώλια ήθοποιών ύποκρινομένων γηραιάς μορφάς6, έν αίς καί τροφών, έκ 
τής ’Αρχαίας Κωμωδίας ή έν γένει έκ τοϋ ’Αρχαίου Δράματος τοϋ 5ου αίώνος π.Χ.

, έπηρεασμένα7. Έκ τών έπί τών ώς άνω 
αγγείων είκονιζομένων προσωπείων τα μη 
φερόμενα υπό τών μορφών παρουσιάζουν 
κενόν τό άνοιγμα τής κόγχης τών οφθαλ
μών, φερόμενα δε καί μη φερόμενα προσω
πεία υπό τών μορφών αυτών παρουσιάζουν 
στόμα μή κλειστόν 8. Σημειωτέον ότι ή σκευή 
τής κεφαλής τής μορφής τοϋ κρατήρος 
τής Ferrara (είκ. 7) φαίνεται να καταλήγη 
έπί τοϋ τραχήλου, ήτοι έπί τοϋ υπό τον 
λαιμόν ανοίγματος τοϋ ένδύματος, δηλοΰ- 
ται δε ή άπόληξις αυτής διά παραλλήλων

Είκ. 6. Θραύσμα ερυθρόμορφου αγγείου τής Αγοράς, καμπύλων γραμμών. Τό αΰτό περίπου φαί
νεται να συμβαίνη καί έπί τής μορφής τής 

Γεροι|)θϋς (είκ. 5). Κάτωθεν μάλιστα τών καμπύλων αυτών γραμμών τοϋ τραχήλου 
προβά?Αει ό χιτών τής Γεροψοϋς συνερρικνωμένος («σουρωμένος»), έάν δε αί καμ-

ϊ

1 richardson, έ.ά. 45 κ έ.: «The old nurse plays 
an important part in Greek drama. The Cilician 
nurse of Orestes mourns bitterly his supposed death 
(Aesch. Choeph. 743-65) as if it were the most severe 
sorrow she had ever encountered. An aged woman 
with a cloud upon her brow brings tidings of the 
death of Deianeira (Soph. Track. 870). Perhaps 
Euripides has succeeded best in the characteriza
tion of the old nurse in the Medea (119 if.). Her 
interest is divided between her attachment· to her 
mistress and her fondness for the children, and, 
as is often the case, she is an individual of no 
meager understanding. She philosophizes on king- 
ship and democracy; on moderate means and great 
wealth; and on the misapplication of music. Phaedra’s 
nurse in the Hippolytu* (267) is also a model of 
sympathy and faithfulness. In the Plutus (1042-96) 
as well as the Ecclesiamusae (877 - 84) we find the 
motive of the old woman and young man who 
rejects her advances. The same characterization 
continues in Lucian (Dial. Deor. XII, 58, 2).

The old nurse Polyxo in the Argonautica (Apoll. 
Rhod. Argonaut. I, 667-74) eagerly hobbles upon

her staff and feebly raises her head to address 
the assembly just, before the heroes start...»

2 Περί τών προσωπείων τοϋ αρχαίου δράματος βλ. 
τ. L. WEBSTER, Monuments Illustrating Tragedy 
and Satyr Play, 1962, ώς καί Monuments Illustrat
ing Old and Middle Comedy, 1960.

3 Hesperia 8, 1939, 267 κ. έ., είκ. 1. pickard- 

cambridge, The Dramatic Festivals of Athens, 
είκ. 25

4 Arte moderna e antica 1959,37 κ. έ. (g. riccioni). 

t. L. webster, Monuments Illustrating Tragedy 
and Satyr Play, πίν. lc.

5 98.883: ARV* 1017 άρ. 46.
6 m. bieber, The History of the Greek and 

Roman Theater, είκ. 107,115.’Επίσης: αυτόθι είκ. 122 
καί 130. "Ετερα προσωπεία, τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος άλλ’ 
έκ τής ’Αρχαίας Κωμφδίας έπηρεασμένα, παρουσιά
ζουν καί όδόντας, ώς καί ή Γερσψώ, έπί τοϋ ανοίγμα
τος τοϋ στόματος: αυτόθι 80 κ.έ.

7 pickard - Cambridge, έ.ά. 177 κ.έ.

8 Πβλ. καί ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΝ Δ 150: τα δε γυναικών 
(τών κωμικών, υποτίθεται) πρόσωπα εϊη τοιαϋτα: γρά- 
διον ισχνόν [ή λυκαίνιον], γραϋς παχεΐα, γράδιον οίκου-
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πύλαι αΰται γραμμαι θεωρηθούν ώς τεταμένη λωρίς, έπέχουσα την θέσιν παρυ
φής έπι τοΰ ανοίγματος τοΰ λαιμού, δεν δικαιολογείται ίσως ή υπό την τετα- 
μένην ταΰτην λωρίδα συρρίκνωσις τοΰ χιτώνος αύτής άλλα καί δεν αποκλείεται. 
Χαρακτηριστική είναι έξ άλλου ή συμβατική στάσις καί ή κλίσις τής όσφΰος 
άμφοτέρων τών δύο τούτων μορφών, τής Γεροψοΰς άφ’ ενός καί τής μετά προ
σωπείου μορφής τοΰ κρατήρος τής Ferrara άφ’ ετέρου1.

Συναφώς προς τήν ερμηνείαν ταύτην τής Γεροψοΰς παρατηρητέον δτι ό 
Άγγειογράφος τοΰ Πιστοξένου έχειρίσθη πιθανώς, ώς έξ άλλου εϊθιστο, έλευθέ-

Είκ. 7. ’Ερυθρόμορφος κρατήρ (Ferrara).

ρως τό θέμα αυτού, τοΰ νεαρού ήρωος καί τής τροφού αυτού έπί τού προκειμέ- 
νου, έπηρεασθείς μερικώς έκ τού θεάτρου’ ώς καί δτι ή μορφή αυτή τής γηραιάς 
Γεροψοΰς, παρ’ δλον δτι τό πρόσωπον καί ή κεφαλή αύτής παρουσιάζονται ολί
γον έλλιπή, δμως, συγκρινομένη προς μή κλασσικός γηραιάς μορφάς 2, δεν παρου
σιάζει πραγματιστικόν τονισμόν τών χαρακτηριστικών τού γήρατος, ώς αΰται, αλλά 
συμβατικόν, πλησιάζοντα τον τονισμόν (ορισμένων προσωπείων γηραιών μορφών 
(τής Εκάβης, είκ. 8 8, μάλλον π. χ., καίτοι τούτο είναι τού 4ου αίώνος π. X.). 
Σημειωτέον έπί τού προκειμένου δτι, σχετικώς πρύς τον συμβατικόν τούτον τονι
σμόν τού προσωπείου τής Γεροψοΰς, δστις φαίνεται περιορισμένης κλίμακος καί

ρόν η οίκετικόν η οξύ' τό μεν λυκαίνιον ύπόμηκες' ρυ
τίδες λεπται και πυκναί' λευκόν ϋπωχρον στρεβλόν τό 
όμμα' ή δε παχεΐα γραϋς παχείας εχει τάς ρυτίδας εν 

ενσαρκία και ταινίδιον τας τρίχας περιλαμβάνον' τό δ* 
οίκουρόν γράδιον σιμόν εν εκατέρα τή σιαγόνι άνα δύο 

εχει γομφίους.

1 ΓΙβλ. bieber, The History of the Greek and 
Roman Theater, 77, περί τής χρήσεως σωματίου υπό 
ήΦοποιών ύποκρινομένων γυναίκας.

2 Παραδείγματα : richardson, ε.ά. 130 κ.έ.
3 webster, ε.ά. Monuments Illustrating Tragedy 

and Satyr Play, πίν. IVb.
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έξ οΰ και ή μορφή αΰτη εΐθισται νά θεωρήται απλή γηραιά μορφή, ό Pickard- 
Cambridge1 παρατηρεί: «in the early Classical period, whether in Athens or in 
Italy, there was an avoidance of exaggeration in the conformation and features 
of the mask, and in this there is a strong contrast with the series of actors’ 
masks which will be shortly considered» (τάς μεταγενεστέρας δηλαδή).

Έν όλίγοις δέον νά τονισθή δτι εκ τών δυο μορφών, αϊτινες φαίνονται έν 
πρώτοις νά άφίστανται τοΰ κανόνος, δστις διέπει την άπόδοσιν τών χαρακτηρι
στικών τοϋ γήρατος έπί τών μορφών τοΰ 5ου αίώνος π.Χ., ή μεν Γεροψώ παρου

σιάζει τάσιν συμβατικού τονισμού τοΰ γή
ρατος, ή δε γηραιά μορφή τοΰ αναγλύ
φου τής Βοστόνης παρουσιάζει, μόνη αύ- 
τή πλέον, τάσιν πραγματιστιίιοΰ τονισμοΰ 
αύτοΰ. Ή πραγματιστική αΰτη άπόδοσις 
τοΰ γήρατος φαίνεται νά άπομακρύνη οΰτω 
έ'τι μάλλον τήν μορφήν αυτήν καί έκ τοΰ 
γενικού τύπου, δν, ώς γνωστόν, επιδιώκει 
κατά τό μάλλον ή ήττονή ελληνική τέχνη, 
κυρίως ή τοΰ 5ου αίώνος π. X. και μάλι
στα ή τοΰ αύστηροΰ ρυθμού, τοΰ ιδεώ
δους, και έκ τοΰ σπανίως έμφανιζομένου 
συμβατικού τύπου, τοΰ θεάτρου.

Κατόπιν αύτοΰ φαίνεται δτι ή γη- 
ραιά καί, ούτως είπεΐν, ελαφρώς παραμορ
φωμένη (κύφωσις) γυναικεία αΰτη μορφή 
τής άριστεράς πτέρυγος τοΰ αναγλύφου 
τής Βοστόνης εύρίσκεται σχεδόν έν δια- 
στάσει προς τήν παράδοσιν τών ελληνι
κών έ'ργων τοΰ 5ου αίώνος π. X., είδικώ- 
τερον μάλιστα προς τήν παράδοσιν τοϋ 

αύστηροΰ ρυθμού, παρά τήν ελληνικήν ένδυμασίαν αύτής. Ξένη έν μέρει προς 
τήν καθαρώς ελληνικήν παράδοσιν τοΰ 5ου αίώνος π.Χ. άλλωστε φαίνεται νά είναι 
έν μέρει καί ή ένδυμασία αΰτη : Ό δωρικού τύπου χιτών τής μορφής αύτής στε
ρείται τής γνωστής έξωτερικής ραφής ή πορπουμένης παρυφής τοΰ ώμου (πίν. 18β 
καί είκ. 2), αί δε πτυχαί τοΰ άποπτύγματος αύτοΰ φαίνονται στερούμεναι τής 
συνήθους τεκτονικότητος, παρουσιάζουσαι βαθυτάτους κόλπους δημιουργουμένους 
παραδόξως έκ μακρών καί συγχρόνως ρηχών, σχεδόν έγχαράκτων, κοιτών.

Κατά τήν έπικρατεστέραν ερμηνείαν έξ άλλου τής κυρίας πλευράς τοΰ ανα
γλύφου ή κεντρική μορφή αύτής (πίν. 13α, 14β, 15) είναι ό ’Έρως, κατά δε τήν μή 
έπικρατεστέραν ό Θάνατος. ’Έχει δμως έπανειλημμένως τονισθή δτι, έφόσον έπί τής

ΕΙκ. 8. Πήλινον προσωπεΐον Εκάβης (Eipari).

1 νΕ. ά. 182.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:37 EEST - 34.211.113.242



AE 1964 Παρατηρηθείς έπϊ τβΰ αναγλύφου τής Βοστόνης  ο*.

πλευράς ταύτης είκονίζεται σκηνή ψυχοστασίας τής ελληνικής μυθολογίας, ή πτερωτή 
μορφή έπρεπε να είναι ό Ζευς ή ό Ερμής. Αί γνωσταί παραστάσεις ψυχοστασίας 
τής έλληνικής παραδόσεως εμφανίζουν τον Δία ή τον Ερμήν κύριον πρωταγωνι
στήν αυτής: ό μεν Ζευς, ασκών τήν ψυχοστασίαν καί κατά τήν γραπτήν παρά- 
δοσιν είναι πατήρ άνδρών τε ΰτών τε, υπέρτατος λειτουργός τής Δικαιοσύνης, 
θείας τε καί ανθρώπινης, ό δ’ Ερμής έξ άλλου είναι γενικός έντολοδόχος τών 
θεών, επίτροπος, ούτως είπεΐν, επί τής γής αυτών καί έμπεπιστευμένος συνοδός 
τών ψυχών εις τον "Αδην '. Αί άδυναμίαι έκατέρας τών δύο τούτων ερμηνειών, 
ήτοι τής μιας καθ’ ήν ή πτερωτή μορφή τού αναγλύφου τής Βοστόνης είναι δ 
"Ερως καί τής έτέρας καθ’ ήν ή μορφή αΰτη είναι δ Θάνατος, ως καί ετέρων 
άλλων, παρουσιάζονται προσφάτως διεξοδικώς υπό τού AlschER2 , ή υπό δε τής 
Simon3 παρεχομένη δικαιολογία, δτι δ’Έρως δυνατόν επί τού προκειμένου να εμ
φανίζεται διά λογαριασμόν τού Διός, είναι άτεκμηρίωτος4.

Ούδεμία πάντως υπάρχει αμφιβολία άφ’ ενός δτι ή πτερωτή μορφή τού ανα
γλύφου τής Βοστόνης ασκεί χρέη διαιτητού - δικαστοΰ, τρόπον τινά, άναφορικώς 
προς τήν τύχην δύο νεανικών μορφών είκονιζομένων μικρογραφικώς έ'νθ'εν καί 
ένθεν επί τών δίσκων τοΰ ύπ’ αυτής φερομένου ζυγού, καί άφ’ ετέρου δτι ή δλη 
παράστασις τής πλευράς ταύτης εύρίσκεται εγγύς τοΰ κύκλου τής ελληνικής παρα
δόσεως περί ψυχοστασίας.Εντός τοΰ κύικλου τούτου δμως δεν φαίνεται νά εύρίσκεται 
αΰτη, διότι διαπιστοΰται σχετικόν αδιέξοδον ως προς τήν ταύτισιν άφ’ ενός τής 
γηραιάς μορφής τής άριστεράς πτέρυγος τοΰ άναγλύφου καί άφ’ ετέρου, καί κυ
ρίως, τής κεντρικής μορφής τής κυρίας πλευράς τούτου προς συγκεκριμένος μορ- 
φάς τής ελληνικής μυθολογίας. Τό άδιέξοδον τούτο μάλιστα συνεπάγεται καί έτε
ρον άδιέξοδον ως πρύς τήν ταύτισιν τών υπολοίπων μορφών, δπερ άποβαίνει έτι 
συνειδητόν μετά τυχόν προσπάθειαν συνειδητοποιήσεως τοΰ δλου νοήματος τών 
παραστάσεων τοΰ άναγλύφου καί τοΰ προορισμού αυτού.

Ή διαπίστωσις αΰτη άφ’ ενός καί ή ήδη γενομένη παρατήρησις (σ. 60) άφ’ 
ετέρου δτι ή γηραιά μορφή τής άριστεράς πτέρυγος τοΰ άναγλύφου, παρά τήν 
έλληνοφάνειαν αυτής, είναι ξένη μάλλον προς τήν ελληνικήν παράδοσιν τοΰ 5ου 
αίώνος π. X.5, τοΰ αυστηρού ρυθμού ιδιαιτέρως, εις δν οι πλειστοι τών ερευνη
τών άποδίδουν σήμερον τό άνάγλυφον αυτό, ώς καί ή υπό άλλων ερευνητών δια- 
τυπωθεΐσα έπιφύλαξις ώς προς τήν γνησιότητα αυτού ή τήν πιθανότητα δτι είναι 
τούτο άλλου ρυθμού, προσφέρει θετικήν συμβολήν, νομίζομεν, προς όρθοτέραν διά- 
γνωσιν τοΰ ρυθμού αυτού. Οΰτω:

Διαγράφεται πλέον σαφώς ή άνάγκη άναζητήσεως τού οικείου καλλιτεχνικού 
κλίματος τού υπευθύνου τής δημιουργίας τής γηραιάς ταύτης μορφής άλλά καί 
τών άλλων μορφών τού άναγλύφου εκτός τών γεωγραφικών άλλ’ εντός τών

1 κ. ker^nyi, Hermes der Seelenftihrer, 1944. βλ. f. baroni, έ. ά.

2 ’Έ.ά. (Das Dilemma). 5 Πβλ. η. η. powers, «The Ludovisi Throne»
3 Die Geburt der Aphrodite, 78. and the «Boston Relief» έν The Art Bulletin 5,
4 Περί της δυσχερείας πρός αποδοχήν τής γνό)- 1923, 105: «the line composition of the Ludovisi 

μης περί ψυχοστασίας ασκούμενης υπό τοΰ "Ερωτος work is music, that of the Boston work is noise».

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:37 EEST - 34.211.113.242



Χρυσούλας Καρδαρα ΑΕ 196462

χρονικών ορίων τοϋ αυστηρού ελληνικού ρυθμού. Σημειούται παρεμπιπτόντως ότι 
αναγνωρίζεται υπό τών ερευνητών ή ελλειψις σχετικού έργου προς παραλληλισμόν 
καί έκ τού αυστηρού ελληνικού ρυθμού καί έκ τών άλλων ρυθμών.

Ό τόπος προελεΰσεως τού αναγλύφου, ή Ρώμη, παρέχει εν πρώτοις θετικήν 
ενδειξιν προς την κατεύθυνσιν τής νέας κατατάξεως αυτού. Ή πόλις αΰτη, καί τό 
Λάτιον γενικώς, εύρίσκεται εγγύς τών περιοχών Veii καί Caere τής Τυρρηνίας καί, 
κατά τινας, αποτελεί καλλιτεχνικούς κατά τούς πρωίμους χρόνους τής έξελίξεως αυ
τής έν μέρει επαρχίαν αυτών. Αί περιοχαί αύται εξ άλλου από τού 6ου αίώνος καί εξής 
ιδίως, κυρίως ή περιοχή Caere, τελούν υπό τήν άμεσον έπίδρασιν ισχυρού καλλι
τεχνικού ρεύματος προερχομένου έκ τής γείτονος αυτών Μεγάλης, ώς καί έκ τής 
λοιπής, Ελλάδος. Εις τήν Μεγάλην Ελλάδα δέ, ώς γνωστόν, διοχετεύονται κατά 
τον 5ον αιώνα π.Χ. ιδίως καί εξής, διάφοροι καλλιτεχνικοί τάσεις έκ τής υπολοί
που Ελλάδος αλλά παραλλήλως διαμορφούνται καί διάφοροι τοπικαί σχολαί.

Πόσον υψηλού σχετικώς βαθμού είναι τό καλλιτεχνικόν τούτο ρεύμα, όπερ 
εισδύει συνεχώς κατά τον 50ν αιώνα π.Χ. εις τήν γείτονα τής Μεγάλης Ελλάδος 
νότιον Τυρρηνίαν καί τό Λάτιον, μαρτυρούν πολλά έργα τυρρηνικά τής έποχής 
αυτής, πήλινα καί χαλκά ώς έπί τό πλεΐστον λ Τά έργα αυτά μαρτυρούν εξ άλ
λου καί τήν είς τήν έξεργασίαν τού πηλού καί τού χαλκού μεγάλην έπίδοσιν τών 
Τυρρηνών καλλιτεχνών. Έπί τού σημείου δέ τούτου ακριβώς καί άναφορικώς προς 
τό άνάγλυφον τής Βοστόνης ανάγκη όπως τονισθούν δύο τινά:

1. Ή τυρρηνο-ελληνική πλαστική ολοκλήρου τού 5ου αίώνος π.Χ. παρουσιά
ζει άφ’ ενός έν έπιβιώσει στοιχεία τού σχετικώς παρφχημένου πλέον αρχαϊκού 
ρυθμού, άφ’ ετέρου δέ καί έκ παραλλήλου νεωτεριστικός καί έν κυκλοφορία τάσεις 
τού άκολουθούντος αυτόν αυστηρού καί κλασσικού ρυθμού. Ή συνύπαρξις αΰτη ανα
χρονιστικών καί νεωτεριστικών τάσεων συγχρόνως παρουσιάζεται καί έπί τού αναγλύ
φου τής Βοστόνης. Φαίνεται δέ ότι ή συνύπαρξις ακριβώς αΰτη,όμού μετ' άλλων ιδιορ
ρυθμιών τού αναγλύφου τούτου, ώδήγησεν (ορισμένους αρχαιολόγους νά θεωρήσουν 
αυτό πασιτελικόν ή ρωμαϊκών χρόνων, άλλους δέ νά έκλάβουν αυτό καί ώς κίβδηλον. 
Τά αναχρονιστικά, ήτοι τά σχετικώς παρορχημένου ρυθμού στοιχεία τά άναγνωριζό- 
μενα έπί τού αναγλύφου τής Βοστόνης είναι: Τό χαμόγελον καί έν μέρει καί ή κόμμω- 
σις τής πτερωτής μορφής (πίν. 13α, 15). Τό αρχαϊκόν τούτο χαμόγελον μάλιστα, έμφανι- 
ζόμενον καί έπί τής άριστερά καθημένης γυναικείας μορφής (πίν. 13α, 16α) παρουσιά-

1 Π.χ. Ή πηλίνη κεφαλή ακρωτηρίου εκ Chiusi 
(L. βαντι, Die Welt der Etrusker, πίν. 71, dvco άρι 
στερά), χρονολογούμενη είς τά μέσα τοϋ 5ου αίώνος 
π.Χ., δυναμένη νά χαρακτηρισθή ώς άπηχοΰσα τάσεις 
τής αρχαϊκής τέχνης αλλά καί νεωτέρας ταύτης, τών
μέσων τοϋ 5°ν αίώνος π.Χ., ή καί μεταγενεστέρας εί- 
σέτι, ώς παρατηρεί ή βαντι (αυτόθι 289 - 90)' ή έκ
τοϋ ναοϋ τοϋ Veil προερχομένη γυναικεία κεφαλή (αυ
τόθι πίν. 74), ή χρονολογουμένη είς τό β' ήμισυ τοϋ
5ου αίώνος π.Χ. άπηχοΰσα καί τάσεις τής τέχνης τοϋ 
Πολυκλείτου κατά τήν βαντι (αυτόθι 291), ή περίφη
μος χαλκή Χίμαιρα έξ Arezzo (αυτόθι πίν. 70), ή ενίοτε

θεωρουμένη έργον "Ελληνος καλλιτέχνου έκ Σικυώνος 
τοϋ τέλους τοϋ 1ου (hanfmann, Etruskische Plastik, 
1936, πίν. 26) ή τοϋ β' ήμίσεος (βαντι, έ. ά. 289) τοϋ 
5°ν αίώνος π.Χ., ή πηλίνη μορφή έφηβου έκ Veil (αυ
τόθι πίν. 75), ή χρονολογουμένη είς τά τέλη τοϋ αύ- 
τοϋ αίώνος καί φέρουσα έκδηλα σημεία τής τέχνης 
τοϋ Πολυκλείτου κατά τήν βαντι (αυτόθι 291), ώς 
προς τήν κόμην δέ παραβαλλομένη προς τήν μορφήν 
κενταύρου τοϋ δυτικυΰ αετώματος τοϋ ναοϋ τής ’Ολυμ
πίας (alscher, έ.ά. πίν. 45), υπό τών ερευνητών άπο- 
διδομένου είς διάφορα έργαστήρια πλαστικής, έν οις 
καί τής Μεγάλης Ελλάδος.
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ζει ποιαν τινα άντίθεσιν προς την σοβαράν έκφρασιν των ετέρων μορφών τοϋ ανα
γλύφου, ιδίως τής δεξιά καθημένης γυναικείας μορφής (πίν. 13α, 16β), αυστηρού 
ρυθμού. "Ετερον στοιχεΐον, κατάλοιπον ωσαύτως τής αρχαϊκής τέχνης εντός τού 
άκολουθούντος αυτήν ρυθμού, είναι ή μακρά πλοκαμοειδής έπι των ώμων καϊ τή 
ράχεως πίπτουσα κόμη, τής άριστεράς και τής δεξιάς (πίν. 20α,γ) μικροσκοπική 
μορψής. ’Άλλο, παρόμοιον, στοιχεΐον είναι τό στήθος των δύο γυναικείων μορ
φών τής κυρίας πλευράς τού αναγλύφου (πίν. 13α), ιδίως τής αριστερά καθη- 
μένης μορφής (πίν. 19α). Πλουσίως διαγραφόμενον υπό τάς συρρικνώσεις τού χιτώ- 
νος, τό στήθος τούτο ενθυμίζει δείγματα κορών αρχαϊκών μάλλον ή γυναικείων 
μορφών τού αυστηρού ρυθμού.

Έπι τής έπιβιώσεως ταύτης τών αρχαϊκής τέχνης στοιχείων αξίζει νά παρεμ- 
βληθή έπι τού προκειμένου και σχετική περιγραφή τής πτερωτής μορφής τού ανα
γλύφου τούτου υπό τού MoBIUS1 : «Diese Gestalt», λέγει ούτος, «hat die Kritik 
am meisten herausgefordet. Der flache, schlaffe Korper mit dem zu klein gebildeten 
Penis ist friihklassisch und steht daher im Gegensatz zn der archaischen Eokchen- 
frisur. Sein Eacheln scheint dem Krnst der Situation wenig angemessen zu 
sein und wirkt unangenehm durch die Sclireibenartige Breite des Gesiehts». Έτι 
περαιτέρω δέ λέγει ούτος: «Das Nebeneinander klassiseher und archaischer Ziige, 
das uns an Korper und Kopf des Eros auffiel ...» είσέτι δέ και περϊ τής μιάς 
γυναικείας μορφής: «die Chitonfalten auf der Brust derselben Frau sind dann 
wieder so primitiv wie auf den hochaltertumlichen Torsen von Chios».

Ή παράλληλος αΰτη συνύπαρξις στοιχείων εκφυλισμένης αρχαϊκής άφ’ ενός 
καί πρωίμου κλασσικής τέχνης άφ’ ετέρου παρατηρεΐται επί τυρρηνικών έργων 
τού 5ου αίώνος π.Χ. γενικώς, επί κατόπτρων π.χ., περί ών ό Sir John BEAZLEY" 
παρατηρεί σχετικώς: «The style tends to be sub-archaic, only slightly modified 
by the new Greek art of the time; or at least to retain archaic features».

Περί τής έπιβιώσεως ταύτης, δηλ. στοιχείων τινών τής αρχαϊκής τέχνης, ό Ρ. J. 
RiIS3 παρατηρεί έξ άλλου: «It is obvious that a conservative cherishing of the ideals 
of the preceding (δηλ. τής αρχαϊκής) period made itself felt owing to the loss 
of direct contact with the new artistic capital of Greece (τάς ’Αθήνας) and to the 
general decline of Etruscan culture (ώς γνωστόν, τό 474 π.Χ. άνεχαιτίσθη κατά 
την μάχην τής Κύμης ή έξάπλωσις τής δυνάμεως τών Τυρρηνών, οιτινες κατά 
την αυτήν περίπου έποχήν έξ άλλου ματαίως προσεπάθουν νά παλινορθώσουν 
τήν έκπτωτον τυρρηνικήν δυναστείαν τών Tarquinii εις τήν Ρώμην καί ούτω 
νά εντάξουν έκ νέου ταύτην εις τον κύκλον τής έπιρροής αυτών). This con
servatism flourished particularly in the remote northern regions where a sub-archaic, 
i. e. still chiefly archaic style, survived into the 4th century B. C.».

Τήν έπιβίωσιν ταύτην τών αρχαϊκών στοιχείων επί τυρρηνικών έργων τού 1 2

1 mobius, Zur Problematik des bostoner Tbrons 69, 1949, 3.
έν Langlotz Charites, 1957, 51. 3 p. j. riis, An Introduction to Etruscan Art,

2 The World of the Etruscan Mirror έν JHS 1953, 69.
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64 Χρυσούλας Καρύαρκ ΑΕ 1964

5ου αίώνος π. X. σημειοΐ επίσης καί ό Bianchi-Bandinklli ', όστις καί διαπι- 
στοί αυτήν καί επί τοΰ λύχνου τής Cortona, χρονολογούμενου εις τό β' ήμισυ τοϋ 
5ου αίώνος π.Χ.: (ό λύχνος ούτος, κατ’ αυτόν) «e un opera composita e di gusto 
provinciale, che usa ancora schemi arcaici in eta relativamente avanzata». Ή συν- 
ύπαρξις δέ αύτη εξ άλλου είναι ή αιτία, ώς φαίνεται, να άποκαλή καί ό Kunze 2 
τό τυρρηνικόν άγαλμάτιον των μέσων τοϋ 5ου αίώνος π.Χ. τής Νέας Ύόρκης 
ψευδό - αρχαϊκόν.

2. Τό άνάγλυφον τής Βοστόνης, καίπερ λίθινον, φέρει σαφείς ενδείξεις ότι ό 
τεχνίτης αύτοϋ έπηρεάζετο πιθανώς έκ τής πηλοπλαστικής καί τής χαλκοτεχνίας, 
εις ας ηύδοκίμουν, ώς γνωστόν, κατ’ εξοχήν οί Τυρρηνοί. Αί μορφαί τοϋ ανα
γλύφου τούτου συγκρινόμεναι προς τάς μορφάς τοϋ αναγλύφου Ludovisi, κυρίως 
ή πτερωτή μορφή τής κυρίας πλευράς αύτοϋ (πίν. 13α, 14β). ενθυμίζουν πηλίνας 
μορφάς (βλ. σ. 63, ένθα ή σχετική παρατήρησις τού Mobius, ότι ή μορφή αυτή 
είναι «schlaffe»), ενώ ή δεξιά ιδίως μικροσκοπική μορφή τοϋ ζυγοΰ (πίν. 20γ) εν
θυμίζει τήν τεχνικήν χαλκών ελασμάτων μάλλον.

Έτι περαιτέρω συνδρομήν προς πληρεστέραν κατανόησιν τής τεχνοτροπίας 
τού αναγλύφου τής Βοστόνης φαίνεται νά παρέχη ό γενικός καί συγχρόνως ό ει
δικός τρόπος δομήσεως τών μορφών αύτοϋ, κυρίως ό τής πτερωτής μορφής:

Έπί τής μορφής ταύτης (πίν. 13α,14β), τής πτερωτής, παρατηρεΐται εν πρώτοις 
πλαστική άντίληψις δυναμένη άφ’ ενός μεν νά ένταχθή εντός τών πλαισίων τοϋ 
αυστηρού ρυθμού τής Μεγάλης Ελλάδος, εις όν αποδίδουν τό άνάγλυφον σήμε
ρον οί πλεΐσται έρευνηταί, άφ’ ετέρου δέ ώς ελαφρώς άποκλίνουσα αυτού, ήτοι 
διάφορος εν μέρει τής πλαστικής άντιλήψεως τών έργων τού ρυθμού τούτου γε
νικώς, τής Μεγάλης ή καί τής λοιπής Ελλάδος.

Ή πτερωτή αυτή μορφή τοϋ αναγλύφου τής Βοστόνης παρουσιάζει βραχύν καί 
παχύν λαιμόν, τά δέ νεΰρα καί οί μύες αυτής δέν υπονοούνται ώς σύνολα μάλ
λον αυτοτελή υπό τήν επιφάνειαν τοϋ δέρματος, ώς κύριοι δηλαδή συντελεσταί 
τοϋ κινητικού συστήματος τού σώματος, αλλά καλύπτονται υπό τήν ομοιόμορφον 
καί χυτήν («schlaffe» κατά τον Mobius, σ. 63), ούτως είπεϊν, καί ύπερχυμώδη, αν 
μή πλαδαρόν, σάρκα. Στερείται δέ, ώς έκ τούτου, ή μορφή αύτη τής άδρομεροϋς 
διακρίσεως τών διαφόρων άπαρτιζόντων αύτήν μερών (ιδίως τοϋ κορμού αύτής), 
τής παρατηρουμένης έπί τών συγχρόνων όμοιων αύτής ελληνικών γλυπτών. Ή διάκρι- 
σις τών διαφόρων μερών τοϋ κορμού τής μορφής ταύτης έμφανίζεται οΰτω χαλαρά καί 
άσχετος τής λειτουργίας τού κινητικού συστήματος αύτής, έν σχέσει προς τά αντίστοιχα 
σύγχρονα αύτής όμοια έργα τής ελληνικής πλαστικής, ή δέ φυσική δυναμικότης 
αύτής φαίνεται οϋτω μειωμένη αίσθητώς λόγιο τής έλλείψεως τής υποδομής αύτής.

Ό κορμός όμως ούτος τής πτερωτής αύτής μορφής (πίν. 14β), ό έχων μειω
μένη ν τήν φυσικήν δυναμικότητα, λόγω έλλιποϋς άποδύσεως τού κινητικού συστή
ματος αύτοϋ, παρουσιάζει σχεδόν τήν δόμησιν πηλίνης τυρρηνο-έλληνικής έφηβι-

1 Arte etrueca έν Encyclopedia dell arte antica 2 e. kunze, Etruskische Bronzen in Griechenland 
classica e orientale III, 1963, 20. έν Studies Presented to David M. Robinson, 741.
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κής μορφής προερχόμενης έκ Veil (πίν. 14α) καί χρονολογούμενης πιθανώς είς τό 
τέλος τού 5ου αίώνος π.Χ. κατά την Βαντι Αί δυο αύται έφηβικαί μορφαί, τοϋ 
έφηβου έκ Veii καί τοΰ πτερωτού έφηβου τοΰ, έκ Ρώμης, αναγλύφου τής Βο- 
στόνης, παρουσιάζουν και γενικήν τάσιν «κυλινδρομόρφου» κατασκευής. Ή πτε
ρωτή μορφή τοϋ αναγλύφου τής Βοστόνης μάλιστα, ήτις και φαίνεται πρωιμω- 
τέρα, παρουσιάζει τήν τάσιν αυτήν ίσχυροτέραν. Σημειωτέον ότι ή αυτή τάσις χα
ρακτηρίζει καί πολλά άλλα έργα τής τυρρηνο-ελληνικής τέχνης, παλαιότερα αλλά 
καί νεώτερα τοϋ αναγλύφου τής Βοστόνης. Παρουσιάζεται αυτή ήδη έπί τής γνω
στής μορφής τού ’Απόλλωνος έκ Veii", των αρχών τοΰ 5ου αίώνος π. X., λίαν έν
τονος μάλιστα- συν τω χρόνω δέ αποβαίνει, ως φαίνεται, άσθενεστέρα, καθώς 
μαρτυρεί ή ωραία έφηβική μορφή τής Κοπεγχάγης (πίν. 14γ) έκ Janiculum3 τής 
Ρώμης (ήτις καί παρουσιάζει ωσαύτως δόμησιν μετά μειωμένης σχετικώς τής φυσικής 
δυναμικότητος αυτής), αλλά έξακολουθεϊ πάντως νά ύφίσταται καί κατά τον 4ον π.Χ. 
αιώνα, καθώς μαρτυρεί ή γνωστή ώραία μορφή τοϋ ’Άρεως έκ Todi 4. Ή τάσις 
αΰτη τής «κυλινδρομόρφου» κατασκευής δεν παρατηρεΐται έπί τών μικροσκοπικών 
μορφών τού ζυγού, ιδίως έπί τής μορφής τοϋ δεξιού δίσκου αυτού (τοϋ αναγλύ
φου τής Βοστόνης). Αί μορφαί αύται είναι πρόστυποι μάλλον ή ανάγλυφοι, ώς ήδη 
έλέχθη προηγουμένως, ένθυμίζουσαι τήν τεχνικήν έλασμάτων. Σημειωτέον, έχει ήδη 
παρατηρη θή υπό τών έρευνητών5 ότι αί πτέρυγες τής πτερωτής έφηβικής μορφής 
(πίν. 13α) στερούνται τής απαραιτήτου τεκτονικότητος καί φαίνονται διακοσμητικά 
μάλλον ή οργανικά στοιχεία αύτής. ’Άνευ τεκτονικότητος όμως παρουσιάζονται αί 
πτέρυγες έφηβικών μορφών προ τού 5ου αίώνος έπί τυρρηνικών αγγείων 6 καί μετά 
τον 5ον αιώνα π.Χ. έπί τυρρηνικών τοιχογραφιών, π. χ. τοϋ τάφου τής Pulcella7 
(είκ. 16) καί τού τάφου τών Scudi (είκ. 14)8, αλλά καί έπί έρυθρομόρφων ίταλιωτικών 
άγγείων γενικώς (π. χ. είκ. 13). Ώς προς τήν γενικήν κατασκευήν τής πτερωτής 
ταύτης μορφής τοϋ αναγλύφου τής Βοστόνης προσθετέα καί ή ιδιομορφία τού 
μικρού σχετικώς πέους αύτής, ήν παρατηρεί ό Mobius 9, ήτις, έπιβίωσις ίσως αρχαϊκή, 
απαντα και επι τινων άλλων τυρρηνικών έργων πλαστικής , και αγγειογραφίας .

1 βαντι, έ ά. πίν. 75.
2 HANFMANN, έ. ά. πίν. 17. βαντι, ε. ά. πίν. 44-5.
3 ρ. j. riis, Tyrrhenica, 1941. πίν. 4, ι. An In

troduction to Etruscan Art, πίν. 32, είκ. 64. Βλ. 
επίσης ν. pouesen, Etruscan Art έν Etruscan Cul
ture, Land and People, 1962, πίν. 50 καί είκ. 459. Περί 
τοΰ αγάλματος τούτου 6 riis παρατηρεί (έ ά. An In
troduction, 70): «so much «ethos» is embodied in 
the figure that it might appear quite Greek; but 
the best connoisseurs of contemporary Hellenic 
sculpture agree in regarding it as a Central Italian 
work made about 460 B.C. under South Italian 
influence; there are, in fact, several Caeretan and 
Latin terracottas of the same character». Περί τής 
ενίοτε συγχύσεως τυρρηνικών καί ελληνικών έργων 
πλαστικής λόγφ μεγάλης όμοιότητος αυτών βλ. καί 
HANFMANN, έ.ά. 5: «Wenn sieh die bester Kenner 
oft darum streiten ob ein Kunstvverk griechisch

oder estruskisch ist».
4 HANFMANN, ε.ά. πίν. 31.
5 Βλέπε βιβλιογραφίαν υπό bastet, Das Bostoner 

Relief έν Bulletin van de Vereeiging tot Bevorde- 
ring der Kennis van de antike Beschaving te’s - 
Gravenhage (κατωτέρω ώς BABesch) 38, 1963, 11. 
Ό bastet (αυτόθι 7, σημ. 50) προσφέρει παραλληλι
σμόν τοϋ αναγλύφου τής Βοστόνης πρός ίταλιωτικάς 
αγγειογραφίας.

6 ρ. ducati, Pontische Vasen, πίν. 5-6, 21.
7 poulsen, Etruscan Tomb Painting, είκ. 41.
8 Αυτόθι είκ. 27.
9 ”Ε. ά. σ· 63, σημ. 1.

10 ρ. J. riis, An Introduction to Etruscan Art, 
πίν. 64.

11 Βλ. πχ. Sir John beazley, Etruscan Vase- 
Painting, πίν. 5, ι (σ. 37): Early Red-Figure.
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Σημειοϋνται περαιτέρω έτερα στοιχεία τυρρηνικής τέχνης πιθανώς επί τοϋ 
αναγλύφου τής Βοστόνης:

Αί πτυχαί των ενδυμάτων των δύο καθημενών γυναικείων μορφών τής κυρίας 
πλευράς τοϋ αναγλύφου τούτου (πίν. 13α) παρουσιάζονται ώς ρευσταί, ύπερεκχειλίζου- 
σαι τρόπον τινά, έστιν ότε δέ καί άναχαιτιζόμεναι μάζαι, ιδίως προς τα κρά
σπεδα ή την όσφύν (πίν. 19α). Τοιαϋται πτυχαί εμφανίζονται επί έργων τοΰ 5ου π.Χ. 
αίώνος τής Δυτικής Ελλάδος άλλα καί τής έξ αυτής καλλιτεχνικώς έξηρτημένης 
Τυρρηνίας. Έπί τυρρηνικών έργων έξ άλλου τοϋ όου αίώνος (πβλ. ’Απόλλωνα εκ 
Veil1—αρχών τοϋ αίώνος τούτου—, κάτοπτρον μετ’ αναγλύφου παραστάσεως 
τοϋ Αονδίνου2) εμφανίζονται επίσης καί ογκώδεις σχετικώς σωληνοειδεΐς πτυχαί

Είκ. 9. Καιρετανή υδρία.

συστάδην, αρχαϊκής προελεύσεως οπωσδήποτε. Τοιαϋται δέ πτυχαί παρατηρούνται 
και έπί τού ίματίου τής αριστερά καθημένης γυναικείας μορφής τής κυρίας πλευ
ράς τοϋ αναγλύφου τής Βοστόνης (πίν. 19α). Τό ίμάτιον τούτο (πίν. 13α) παρουσι
άζει καί άκάμπτους διχαλωτός σωληνοειδεΐς πτυχάς, έκβλαστήσεις απλώς σωληνοει- 
δών πτυχών, τοιαϋται δέ πτυχαί έμφανίζονται έπί έργων τυρρηνικής πλαστικής καί 
τού 4ου αίώνος π. X. (πβλ. μορφήν ναού τού Orvieto3).

Τό στήθος τών γυναικείων μορφών, τής άριστεράς ιδίως μορφής, τής κυρίας 
πλευράς τοϋ αναγλύφου τής Βοστόνης (πίν. 19α), παρουσιάζεται πλούσιον καί σχεδόν 
ήμισφαιρικόν, ένθυμίζει δέ καί, ώς φαίνεται, συνεχίζει μάλλον την παράδοσιν τής 
αρχαϊκής έποχής (βλ. σ. 63). Τό στήθος τούτο δυνατόν νά παραβληθή προς τό στή
θος τής γυναικύς τής γλυπτής τεφροδόχου έκ Chianciano4, ώς προς την γενικήν 
μορφήν αυτού, τοϋ τέλους τοϋ α' ήμίσεος τού 5ου αίώνος π.Χ., έτι μάλλον δέ προς 1 2 3

1 Βλ. βαντι, ε. ά. σ. 6ό, σημ. 1. anijrjSn, Architectural Terracottas from Etrusco-
2 JHS 69, 1949, πίν. 2a (Sir John beazley, The Italic Temples, 1939, πίν. 64, όρ. 209.

World of the Etruscan Mirror). 4 βαντι, ε.ά. πίν. 71 κάτω.
3 bianchi-bandinkuj, Arte etrusca, ε.ά. 19, είκ. 22.
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τό στήθος πηλίνης Μαινάδος1 τοΰ α τετάρτου τοΰ 5ου αίώνος π. X. Δέον νά 
παρατηρηθή σχετικώς δτι, προς τονισμόν τής έλαφράς κλίσεως τοϋ κορμοΰ, ό έτε
ρος τών μαστών τής δεξιά καθημένης γυναικείας μορφής τής κυρίας πλευράς τοΰ 
αναγλύφου τής Βοστόνης, ώς και ό έτερος των μαστών τής Μαινάδος ταΰτης, έ'χει 
τοποθετηθή δυσαναλόγως ύψηλότερον τοΰ άλλου μαστοΰ.

Σημειωτέον εξ άλλου δτι ή ανδρική μορφή τής γλυπτής τεφροδόχου έκ 
Chianciano (460-450 π.Χ.) δυνατόν νά παραβληθή έν γενικαΐς γραμμαϊς ώς προς 
τό άνω μέρος τοΰ κορμοΰ προς την πτερωτήν μορφήν τοΰ αναγλύφου τής Βο
στόνης. Ή πτερωτή δε αΰτη μορφή δυνατόν, τέλος, νά παραβληθή καί προς νεα
νικός πτερωτός μορφάς ερυθρόμορφου ίταλιωτικοΰ κρατήρος1 2, τοΰ Άγγειογράφου 
τοΰ Σισύφου, χρονολογουμένου εις τούς περί τό 420 π.Χ. χρόνους.

Είκ. 10. ’Ερυθρόμορφος τυρρηνικός κρατήρ έκ Falerii (Villa Giulia).

Σημειωτέον εΐσέτι δτι ό δωρικοΰ τύπου χιτο'ιν, ό άνευ πορπουμένης παρυφής 
ή καί ραφής απλώς τοΰ δόμου τής γηραιός μορφής τής αριστερός πτέρυγος τοΰ 
αναγλύφου τής Βοστόνης δυνατόν νά παραβληθή ώς προς τήν λεπτομέρειαν ταύ- 
την (βλ. σ. 60) προς δωρικούς χιτώνας μορφιάν τοΰ ίταλιωτικοΰ τούτου κρατή
ρος3 τοΰ Άγγειογράφου τοΰ Σισύφου. Ή γαμψή ρίς επίσης τής γηραιός αύτής 
μορφής δυνατόν νά παραβληθή προς τήν γαμψήν ρίνα πολλών μορφών τής τυρρη- 
νικής τέχνης (βλ. π.χ. είκ. 9 καί 19). Αλλά καί αί ρυτίδες τής γηραιός ταύτης μορφής 
τοΰ αναγλύφου τής Βοστόνης αποτελούν γνώριμον στοιχεΐον μορφών τής τυρρηνικής 
τέχνης, απαντούν π. χ. επί τής μορφής τοΰ Άλκυονέως (είκ. 9) είκονιζομένης επί 
υδρίας4 * Καιρετανής επί τής μορφής γηραιών πολεμιστών®, επί μορφών τών μυθι
κών Γραών (πίν. 18α)6 (αϊτινες υπό τής ελληνικής τέχνης τοΰ 5ου αίώνος απο
δίδονται έχουσαι μέν κόμην πολιάν, άνευ ρυτίδων δμως, βλ. είκ. 4), επί μορφής 
τοΰ Πριάμου (είκ. 10)7.

1 hanfmann, έ.ά. πίν. 19 δεξιά. Βλ. έπίσης andrUn, 

έ.ά. πίν. 148 άρ. 511.
2 TRENDALT,, Friihitaliotisehe Vasen, πίν. 19.
3 Αυτόθι.
4 arias καί hirmer, Greek Vase-Painting, 1960,

πίν. 77.

5 Πήλινα γλυπτά έκ Satricum: andrUn, έ.ά. πίν. 142 

(βαντι, έ.ά. πίν. 72, άνω δεξιρ). Πήλινα γλυπτά έκ Pyrgi 
(έπίνειον Caere): bianchi-bandinelli, έ.ά. 10,είκ. 12.

6 JHS 69, 1949, πίν. Vllb.
7 Sir john βεαζεευ, Etruscan Vase - Painting, 

πίν. 23. βαντι, έ.ά. πίν. 82.
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Τό πρόσωπον μάλιστα γενικώς τής γηραιάς μορφής τής άριστεράς πτέρυγος τοΰ 
αναγλύφου τής Βοστόνης δυνατόν να χαρακτηρισθή ώς πρόσωπον ενός «Anglican 
vicar», ώς χαρακτηρίζει εύστόχως ό Sir John Beazley1 τό πρόσωπον (ορισμέ
νων γηραιών επίσης γυναικείων μορφών ερυθρόμορφων τυρρηνικών αγγείων.

’Αξίζει δε νά προστεθή, σχετικώς προς την τεχνοτροπίαν τοΰ αναγλύφου, ότι 
οί Τυρρηνο'ι ήγάπων, ώς άλλωστε καί οί "Ελληνες, τά προσκεφάλαια, διετήρουν 
όμως αυτά λίαν έξωγκωμένα καί μετά την πάροδον τής αρχαϊκής εποχής, ήτοι 
καί κατά μέγα μέρος τής κλασσικής εποχής, αντιστοιχούν εις την ύπο-άρχαϊκήν 
εποχήν αυτών. Τοιοΰτο προσκεφάλαιον, σχετικώς έξωγκωμένον, εν συγκρίσει προς 
τό προσκεφάλαιον τής δεξιάς πτέρυγος τού αναγλύφου τής Βοστόνης (πίν. 13γ, 19β), 
είναι τό προσκεφάλαιον τής αριστερά καθημένης γυναικείας μορφής τής κυρίας 
πλευράς αυτού (πίν. 13α). Ό τρόπος μάλιστα τής άναδιπλώσεως αυτού ενθυμίζει 
καί τον τρόπον τής άναδιπλώσεως άλλων γνωστών τυρρηνικών1 2 προσκεφαλαίων.

Τής τυρρηνο-ελληνικής προελεύσεως τού αναγλύφου ενδεικτικός ίσως είναι καί 
ό τύπος τών σανδαλίων3, άτινα φέρουσιν αί επ’αυτού μορφαί (πίν. 13α.γ, 19β). Χα
ρακτηριστικόν γνώρισμα τού τύπου τούτου είναι τό σχετικώς γωνιώδες καί υψηλόν4 
κάττυμα αύτού : Τοιοΰτον ήτο τό κάττυμα τών σανδαλίων τοΰ τυρρηνικού συρμού, 
όπερ έτύγχανε πολλάκις καί τής προτιμήσεως αύτού τού ελληνικού πληθυσμού, 
ώστε ό Φειδίας νά χρησιμοποίηση τον τύπον αύτού επί τού αγάλματος τής χρυ
σελεφάντινης Άθηνάς5 αύτού.

Συνελόντι είπεΐν, προκειμένου περί τής τέχνης τού αναγλύφου τής Βοστό
νης δυνατόν νά έπαναληφθούν όσα παρατηρεί δ Sir John Beazley άφ’ ενός 
περί παραστάσεως ερυθρόμορφου τυρρηνικού αγγείου: «If this is Greek, it is 
Greek spoken with a strong accent»3 καί άφ’ ετέρου περί τών τυρρηνικών έν 
γένει άγγειογραφιών: «In style they imitate Greek models but they have a
characteristic flavour which is sometimes racy»7- είσέτι δε καί όσα παρατηρεί 
ούτος περί τυρρηνικών κατόπτρων τού 5ου αίώνος π.Χ. (βλ. καί σ. 63): «The style 
tends to be sub-archaic, only slightly modified by the new Greek art of the 
time; or at least to retain archaic features»8.

Είδικώτερον ώς προς την τέχνην τού άναγλύφου τής Βοστόνης δέον νά προσ
τεθούν τά άκόλουθα:

Τό άνάγλυφον τούτο θεωρείται ότι έχει εύρεθή εις την Ρώμην9, ύποστηρί- 
ζεται δε ότι ή τυρρηνίζουσα ή καί τυρρηνική μέχρι τών άρχών τού 5ου αίώνος π.Χ.

1 Sir john beazley, Etruscan Vase-Painting, 
153.

2 andr£.n, ε. ά. πίν. 104, άρ. 370.
3 Βλ. ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΝ VII 86: άλλα καί Κρατϊνος εν 

τοϊς Νόμοι; «σανδάλια Τνρρηνικά». 92: τό κάττυμα ξύ

λινοι’ τετράγωνον, οί δε ιμάντες επίχρυσοι' σανδάλιον 
γάρ ήν, νπέδηαε δ’ αυτό Φειδίας την ’ Αάηνάν. εκάλονν 
δ9 αυτά τνρρηνικονργη.

4 Βλ. ΗΣΥΧΙΟΝ έν λ. τνρρηνικά αανδά/.ια: (Cratin.
fr. X p. 91) Κάττυμά τι υψηλόν ο ντο) καλείται.

5 Βλ. παραπλεΰρως σημ. 3.
6 Ertuscan Vase-Painting, 4.
7 Αυτόθι 50.
8 JHS 69, 1949, 3 (The World of the Etruscan 

Mirror).
9 Βλ. nasch, liber die Auffindung und den Er- 

werb des «bostoner Thrones» έν RM 66,1959, 104 κ.έ. 
(έντός τοΰ κήπου τών Καπουσίνων τής Via Sicilia καί 
Via Romana).
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καλλιτεχνική παράδοσις τής Ρώμης αρχίζει κατά την εποχήν αυτήν νά παρουσιάζη 
νέον προσανατολισμόν, ήτοι άμεσον έπίδρασιν έκ τής ελληνικής τέχνης1, μαρτυρου- 
μένην και υπό τής γραπτής παραδόσεως: συμφώνως προς τον Πλίνιον 1 2, άρχομένου 
τού 5ου αίώνος π.Χ., ή διακύσμησις τοΰ ναοΰ τής Δήμητρος (Ceres) τής Ρώμης άνε- 
τέθη εις δύο "Ελληνας καλλιτέχνας, τον Δαμόφιλον καί τον Γόργασον, ή δέ αρχιτε
κτονική τοΰ ναοΰ αύτοΰ δεν έβασίσθη εις τήν τοπικήν καί μέχρι τότε έφαρμοζομέ- 
νην παράδοσιν τής κεντρικής "Ιταλίας άλλ’ είς τήν ελληνικήν παράδοσιν συμφώ
νως έξ άλλου προς τον Πλούταρχον3, όστις άρύεται τήν πληροφορίαν αύτοΰ έκ 
τοΰ έκ Πόντου Ήρακλείδου, ή Ρώμη ήτο ανέκαθεν πόλις ελληνική. Πόσον ή 
καλλιτεχνική παράδοσις τής Ρώμης τοΰ 5ου αίώνος π.Χ. παρουσιάζει πράγματι 
νέον προσανατολισμόν, καί δή προς τήν τέχνην τής ’Αττικής, ώς ένίοτε υποστη
ρίζεται, άμφισβητεΐται υπό τοΰ Rus4 5. Ούδαμώς όμως αμφισβητείται ΰπ’αύτοΰ 0 
ότι "Ελληνες καλλιτέχναι είργάζοντο είς διάφορα τυρρηνικά έργαστήρια καί πα- 
λαιότερον τού 5ου αίώνος π.Χ.: «We should not forget», λέγει ούτος, «that the 
presence of Greeks in the costal region of central Italy and Hellenization as a 
whole were old phenomena, nor that an artist with a Greek name might work 
in an Etruscan style». Ενδεχομένως όμως ό ένίοτε ύποστηριζόμενος νέος ούτος 
προσανατολισμός τής Ρώμης δεν αποκλείεται νά προήλθε κατόπιν ώρισμένων 
ζυμώσεων6 7, ήτοι άφ’ ενός κατόπιν έσωτερικών εξελίξεων — λόγω τής πτώσεως 
τής, τυρρηνικής καταγωγής, ρωμαϊκής δυναστείας τών Tarquinii καί τής ακολού
θου ίδρύσεως νέων πολιτειακών θεσμών μή κληρονομικών, τής Δημοκρατίας—-καί 
άφ’ ετέρου κατόπιν έξωτερικών έξελίξεων — λόγω τών πολέμων, οΐτινες έπηκο- 
λούθησαν μεταξύ τής Ρώμης καί ώρισμένων τυρρηνικών πόλεων, αϊτινες έπεδίωκον 
τήν παλινόρθωσιν τών Tarquinii καί τήν έκ νέου ύπ’ αυτών κηδεμόνευσιν αυ
τής1. Τοΰτο προϋποθέτει ασφαλώς ώς έγκυρον τήν υπό τής παραδόσεως πτώσιν 
τών Tarquinii τό 509 π. X., διότι υπάρχει καί ή γνώμη 8 * ότι ή δυναστεία αυτή 
έξηκολούθησε νά άρχη μέχρι καί τοΰ α τετάρτου τοΰ 5ου αίώνος π.Χ.

Ό προσδιορισμός τής συμβολής τής Ρώμης είς τήν άνάπτυξιν τής τέχνης 
τοΰ νοτίου τμήματος έν γένει τής Τυρρηνίας κατά τούς χρόνους τούτους είναι 
σήμερον μάλλον δυσχερής, συμφοινως προς τήν γνώμην τοΰ RilS 9 λόγω τής σχετικής 
σπάνιος τών προ-ελληνιστικών ευρημάτων αυτής. Τά εύςιήματα ταΰτα, ήτοι τά προ- 
ελληνιστικά, παρουσιάζουν κατ’ αυτόν10 ομοιότητα πρός έργα άφ’ ενός τής γείτο-

1 Βλ. riis, An Introduction to Etruscan Art, 
1-22.

2 N.H, XXXV 154.
3 Κάμιλλ. XXII 3.
4 Βλ. άνωτ. σημ. 1.
5 Αυτόθι.
6 niese, Romische Geschichte, 14 κ.έ., 37 κ.έ.
7 Ό gjerstad, The Etruscans and Rome in

Archaic Times έν Etruscan Culture, Land and
People, 1962, 158, κ.έ. υποστηρίζει ότι τά αττικά με
λανόμορφα καί πρόημα ερυθρόμορφα αγγεία, άτινα 
εύρέθησαν πολλαχοϋ τής Ρώμης, οΰδέν άλλο μαρτυ

ρούν ή τήν έπί τής πόλεως ταύτης τυρρηνικήν κηδε
μονίαν. Κατά τόν r. bloch (Rev. etud. lat. 37,1959, 
118 κ.έ.) ελληνικά αγγεία δέν ε’ισήγοντο πλέον είς 
τήν Ρώμην μετά τήν δεκαετίαν 480 - 470 π.Χ., κατά 
τόν gjerstad όμως (έ.ά. 161, σημ. 73) έξηκολούθουν 
νά είσάγωνται μέχρι καί τών μέσων τού 5ου π.Χ. αί
ώνος (πβλ. καί gjerstad, Early Rome III, 1960, 
461 - 2).

8 Βιβλιογραφίαν βλ. έν Opuscula Romana 3, 
1961, 69 κ.έ. (υπό gjerstad).

9 An Introduction κλπ., 118.
10 Αυτόθι.
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νος πόλεως Veii, άφ’ ετέρου τής έτέρας γείτονος πόλεως Caere, εξ άλλου δε και 
άλλων περιοχών της Τυρρηνίας γενικώς (τοϋ Yulci π. χ.) άλλα καί τού Λατίου 
συγχρόνως. Οί αρχαίοι συγγραφείς δέχονται ότι ή τέχνη τής Ρώμης άρχεται ού- 
σιαστικώς διά τής έπιδράσεως τής τυρρηνικής τέχνης, πλήν δε τοΰ λαϊκοΰ στρώ
ματος, δπερ ύπήρχεν εις την πόλιν αυτήν, διαρκούσης τής πρωίμου ταύτης επο
χής, ΰπήρχεν, ώς ψαίνεται, κα'ι τυρρηνίζουσα ή καί, καθαρούς τυρρηνική αριστο
κρατία ή εξ ου καί Διονύσιος ό 'Αλικαρνασσεύς παρατηρεί: τήν τε Ρώμην αυτήν 
πολλοί τών συγγραφέων τυρρηνίδα πάλαν είναι νπέλαβον- (βλ. όμως καί σ. 81).

Τα έκ τής Ρώμης προερχόμενα προ-ελληνιστικά τυρρηνο-έλληνικά έργα8 πλήν 
πηλίνης ζωφόρου μετά παραστάσεως άρματοδρομίας, πήλινου Σειληνοϋ, πηλίνης ζω
φόρου μετά παραστάσεως αρμάτων έκ πτερωτών ίππων4, ώς καί πήλινου άνα- 
γλύφου μετά παραστάσεως αιλουροειδών καί Μινώταυρου, είναι κυρίως γυναικεία 
πηλίνη κεφαλή έκ τοϋ Καπιτωλίου, εύρεθεϊσα παρά τον χώρον τοϋ μετέπειτα 
ναοϋ τής Juno Moneta, καί χαλκοϋν άγαλμα έφηβου, έκ τοϋ Janiculuni (πίν. 14γ), 
ώς καί πηλίνη "Αθήνα (πίν. 17α) καί πήλινος Ηρακλής, έκ τοϋ Forum Boarium, 
ένθα τό ιερόν τής Mater Matuta καί τής Fortuna. Ή πηλίνη αυτή Άθηνά χρονο?α> 
γεΐται εις τό α' τέταρτον τοϋ 5ου αίώνος π.Χ. υπό τοϋ Riis3, θεωρείται δε έκπροσω- 
ποϋσα τάς καλλιτεχνικός τάσεις τής περιοχής τοϋ Λατίου, συγκρινομένη κυρίως προς 
γυναικείαν πηλίνην κεφαλήν έκ Velletri. Πολύτιμα είναι είδικώς όσα σημείο! ό 
Rnsr> περί τών έργων τούτων τής Ρώμης, δεν είναι δε άνευ σημασίας, οός .λέγει 
καί ούτος, ότι τά δύο έκ τών ώς άνω έργων, ή γυναικεία κεφαλή καί ό έφηβος, 
δυνατόν νά θεωρηθούν έκ πρώτης όψεως έλληνικά. Άλλα καί τό άνάγλυφον τής 
Βοστόνης έχει εύρεθή έπίσης εις τήν Ρώμην—εις ήν καί σημειοΰται υπό τής γραπτής 
παραδόσεως ή δράσις Ελλήνων καλλιτεχνών — άποσπωμένην πιθανώς έκ τής τυρ
ρηνικής έπιρροής κατά τό α' ήμισυ τοϋ 5ου αίώνος π.Χ. Σημειωτέον ότι καί ή 
χαλκή λύκαινα τοϋ Καπιτωλίου προέρχεται έκ Ρώμης7. Αΰτη δε, ένώ έθεωρεΐτο 
άλλοτε έπίσης έργον Έλληνος τεχνίτου τής ’Ιταλίας, άπεδείχθη έκ τών ύστερων 
προϊόν τυρρηνο-ιταλιωτικοϋ(έλληνικού) ρυθμού8. Ότι ή Ρώμη φθινούσης τής 
άρχαϊκής έποχής παρουσιάζει οπωσδήποτε καλλιτεχνικήν προβολήν, φαίνεται καί 
έκ τοϋ ναοϋ τοϋ Καπιτωλίνου Διός, μεγίστου κατά τάς διαστάσεις πάντοον τών 
συγχρόνων αυτού τυρρηνικών ναών", προσελκύουσα ώς έκ τούτου καλλιτέχνας ή καί 
έργα παντοδαπής προελεύσεως έκ τής γείτονος χώρας. Πάντα τά ρυθμολογικά 
ταύτα στοιχεία δεν βοηθούν άσφαλώς εις τήν άπόδοσιν τοϋ άναγλύφου — τής Βο
στόνης— εις συγκεκριμένην σχολήν γλυπτικής. Ή κεφαλή τής Άθηνάς (πίν. 17α)

rakotta - friese aus Etrurien und Latium έν Opu- 
scula Romana 1, 191 κ.έ.

5 Opuscula Romana 3, 1961, 89 κ.έ. σημ. 10.
6 ”Ε.ά. An Introduction κλπ., 118 κ. έ.
7 Βλ. gjerstad, The Etruscans and Rome, 158.
8 Βιβλιογραφίαν βλ. : matz, Zur kapitolinischen 

Wolfin έν Studies Presented to David M. Robinson 
I, 760.

9 Βλ. gjerstad, The Etruscans and Rome, 152.

1 riis, An Introduction to Etruscan Art, 120.
2 Πβλ. καί ΔΙΟΝ. ΑΛΙΚ. I 29: Τήν τε Ρώμην αυτήν 

πολλοί τών συγγραφέων τυρρηνίδα πόλιν νπέλαβον.

3 riis, An Introduction κλπ. 118, 143, βλ. έπίσης 

gjerstad, The Etruscans and Rome in Archaic 
Times έν Etruscan Culture, Band and People, 1962, 
117 κ.έ.. Βλ. έπίσης andren, έ ά. πίν. 103 - δ.

4 Περί τών ζωφόρων τούτων γενικώς βλ. ακε- 

strom, Untersuchungen iiber die figiirlichen Ter-
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τοΰ Forum Boarium, εκπροσωπούσα τον ρυθμόν τοΰ Λατίου, ενθυμίζει ελαφρώς 
τήν αριστερά καθημένην γυναικείαν μορφήν (πίν. 16α) τής κυρίας πλευράς τοΰ 
αναγλύφου, ένω ή γυναικεία κεφαλή εκ Veil (πίν. 17β) ενθυμίζει ελαφρώς κατά 
τήν αύστηράν έ'κφρασιν των χειλέων τήν δεξιά καθημένην γυναικείαν μορφήν 
(πίν. 16β) τής πλευράς ταύτης τοΰ αναγλύφου αυτού. Υπάρχουν όμως ήδη και 
πολλά άλλα έργα τυρρηνο-ελληνικής πλαστικής, ή λύκαινα τοΰ Καπιτωλίου λόγου 
χάριν, επίσης απροσδιορίστου είσέτι σχολής. Τά ρυθμολογικά ταΰτα στοιχεία έξ 
άλλου ολίγον μόνον βοηθοΰν ασφαλώς καί εις τήν πλήρη κατά το μάλλον ή ήτ- 
τον έξακρίβωσιν τής ταυτότητος των έπ! τοΰ αναγλύφου τούτου είκονιζομένων 
μορφών. Προς τον σκοπόν αυτόν είναι απαραίτητος οπωσδήποτε ή συνδρομή τών 
ειδικών περί τήν τυρρηνικήν τέχνην και τήν τυρρηνικήν μυθολογίαν ερευνητών. 
Τά προβλήματα, άτινα προκύπτουν, είναι πολλά, τελικώς ίσως ώρισμένα έξ αυτών 
μείνουν άλυτα και διά παντός, ή καλυτέρα πάντως προσφορά τής παρούσης εργα
σίας είναι ίσως ένδεχομένη μελλοντική συζήτησις περί αύτών.

Ένδείκνυται μολαταύτα ίσως ή προσθήκη γενικών τινων παρατηρήσεων προ
καταρκτικούς:

Ώς προς τήν κεντρικήν πλευράν τοΰ αναγλύφου παρατηρητέα:
Ή πένθιμος χειρονομία τής άνευ προσκεφαλαίου δεξιά καθημένης γυναικείας 

μορφής τής κυρίας πλευράς τοΰ αναγλύφου (πίν. 13α) είναι χαρακτηριστική, κα
θώς δεικνύει ή Richter \ τών τεθλιμμένων μορφών. Είναι άγνωστον όμως άν 
ή σχετική κλίσις τοΰ υπό τής παρ’ αυτήν πτερωτής μορφής φερομένου ζυγού ύπό- 
δηλοΐ πράγματι τήν αιτίαν τής θλίψεως ταύτης, διότι εκ τών δύο μετά πέδιλών 
καθημένων γυναικείων μορφών τής πλευράς αύτής τοΰ αναγλύφου, εκατέρωθεν 
τής εφηβικής πτερωτής μορφής, ή μεν αριστερά αύτής, ή έπί προσκεφαλαίου, πλεο
νεκτεί τής έτέρας, τής δεξιά αύτής καί άνευ προσκεφαλαίου, γυναικείας μορφής, 
λόγω θέσεως κυρίως, ευρισκόμενη παρά τό δεξιόν πλευρόν τής εφηβικής μορφής 2. 
Ή θέσις αΰτη, ή περίχαρις έκφρασις, τό προσκεφάλαιον, ως καί ή χειρονομία αύ
τής, όμοΰ πιθανώς μετά τής σχετικής κλίσεως τής κεφαλής τής πτερωτής μορφής, 
ήρκουν εις τον αρχαΐον θεατήν ίσως νά χαρακτηρίσουν τον λόγον τής ευφροσύ
νης τής μορφής αύτής.

Μορφαί πτερωταί εμφανίζονται έπί πολλών έργων τής τυρρηνικής τέχνης 
(καί τής τυρρηνο-ελληνικής ασφαλώς) σχέσιν έχουσαι πολλάκις προς τήν μετά θά
νατον τύχην, φέρουσαι διάφορα ονόματα ενίοτε καί άνήκουσάι εις τό εν ή τό 
έτερον ή καί εις ακαθόριστον είσέτι φΰλον. Αί μορφαί αύται εμφανίζονται μεμο
νωμένους ή καί κατά ζεύγη αλλά καί καθ’ ομάδας ένίοτε, κρατοΰσαι ώς έπί τό 
πλεΐστον διά τής δεξιάς, άλλ’ έστιν ότε καί δι’ άμφοτέρων τών χειρών, σύμβολον 
ή σύμβολα τής χθονίας ύποστάσεως αύτών, όφιν ή όφεις, ξίφος ή καί τον κο-

1 G. Μ. a. richtER, Ancient Italy, 48. πτρου τών Παρισίων (1728: JHS 69, 1949, 10 - ένθα
2 Τοιοϋτον νόημα έχει περίπου καί ή παρά τό δε- καί ή παλαιοτέρα βιβλιογραφία - , είκ. 11), έφ’ οΰ ή

ξιόν πλευρόν τοΰ Διός παράστασις τής ’Αφροδίτης καί σκηνή τής υπό τοΰ Διός κρίσεως τής τύχης τοΰ Άδώ-
ή παρά τό αριστερόν πλευρόν αΰτοΰ αντίστοιχος πα- νιδος.
ράστασις τής Περσεφόνης έπί τοΰ τυρρηνικοΰ κατό-
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λεόν αΰτοΰ, πυρσόν, δέλτον ή πάπυρον, νεκρικόν ύφασμα (σάβανον), φέρουσαι ή 
όδηγοϋσαι ή παρακολουθοϋσαι ή απλώς συνοδεύουσαι μορφάς μυθικών ηρώων η 
άφηρωιζομένων (κοινών θνητών) νεκρών μεγάλων τυρρηνικών γενών εις τον "Αδην,

Είκ. 11. Τυρρηνικός άμφορεΰς Έ#ν. Βιβλ. Παρισίων.

άλλοτε δε έπιβλέπουσαι ή και έπιβάλ/ιουσαι ή έστω παρατηρούσαι άναγκαίαν τι-

ΕΙκ 12. ’Επιτύμβιος στήλη. Bologna.

μωρίαν εις αντάς. Αί μορφα'ι αΰται εμφανίζονται επί τυρρηνικών έργων άπό τής 
αρχαϊκής μέχρι τής ρωμαϊκής εποχής, π. χ. επί πηλίνης πλακός τών Παρισίων1, 
ένθα πτερωτή μορφή μεταφέρει αυτήν ταύτην τήν νεκράν, επί άμφορέως τής

1 Μ. PALLOTINO, Etruscologia, πίν. XLV. βαντι, έ.ά. πίν. 65, κάτω δεξιά.
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Εθνικής Βιβλιοθήκης των ΙΙαρισίων (είκ. II)1, ένθα τοιαύτη μορφή παρουσιά
ζεται οδηγούσα ζεύγος μορφών εΐς τον ’Απόλλωνα και την "Αρτεμιν, επί έπιτυμ-

Είκ. 13. Άγγεΐον Άμύκου (’Εθνική Βιβλιοθήκη Παρισίων).

ΕΙκ. 16. Τοιχογραφία τοΰ τάφου τής Pulcella.

βίου στήλης τής Bologna (εϊκ. 12)2 καί επί επιτύμβιου στήλης τής Βοστόνης8, ένθα

1 ducati, Pontische Vasen, πίν. 5-6, σ. 18. Βλ. Etruscologia, πίν. XII.
κα’ι Sir john beazley, Etruscan Vase - Painting, 8. 3 vermeuee, Greek, Etruscan and Roman Art,

2 riis, An Introdirction κλπ., πίν. 89. pallotino, 1963, 185b.
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πτερωτή μορφή προηγείται τοΰ νεκρικού άρματος, επί τεφροδόχου εκ Chiusi 
ένθα όμοια μορφή παρουσιάζεται μεταξύ τών νεκρών τοΰ Πολυνείκους καί τοΰ 
Ετεοκλέους (είκ. 15), επί σαρκοφάγου2, ένθα τοΰ νεκρικού άρματος προηγείται επί

σης πτερωτή μορφή, ώς καί επί πλείστων τυρρηνικών τοιχογραφιών, π. χ. τοΰ τά
φου τοΰ Francois3, τοΰ τάφου τοΰ Oreo (είκ. 174), τοΰ τάφου τής Pulcella (είκ. 16)\ 
τοΰ τάφου τών Scudi (είκ. 14)β, τοΰ τάφου τοΰ Cardinale7, τοΰ τάφου τοΰ Col- 
lini8 καθώς καί επί πολλών άλλων χθονίων εν γένει τυρρηνικών παραστάσεων.

Μία τών πτερωτών τούτων χθονίων μορφών τής τυρρηνικής παραδόσεως συ
νεπώς δυνατόν να είναι καί ή κεντρική πτερωτή εφηβική μορφή τής κυρίας πλευ
ράς τοΰ αναγλύφου τής Βοστόνης φέρουσα ζυγόν «ψυχοστασίας», σύμβολον σχετι- 
ζόμενον οπωσδήποτε προς ύπαρχούσας δοξασίας περί τής τύχης ηρώων ή έστω 
καί άφηρωιζομένων επιφανών κοινών θνητών.

Ζυγός φερόμενος υπό μορφής άπαντά επί τυρρηνικής παραστάσεως: ’Επί τυρ- 
ρηνικοΰ ερυθρόμορφου κρατήρος9 τοΰ Άγγειογράφου τής Ήσιόνης είκονίζεται 
μορφή φέρουσα τύ όνομα Ταλνιόη κρατοΰσα ζυγόν, παρ’ αυτήν δέ είκονίζεται ό 
Ερμής, μορφή οπωσδήποτε τοΰ κόσμου τών νεκρών. ’Άγνωστον όμως εάν ή σκηνή 
αυτή τοΰ αγγείου τούτου σχετίζεται προς μυθικήν ψυχοστασίαν τής τυρρηνικής πα
ραδόσεως.

Ό μύθος τής ψυχοστασίας γενικώς ήτο, ώς φαίνεται, παλαιόθεν γνωστός εις 
τούς Τυρρηνούς, προελθών ίσως έκ τής αυτής ή όμοιας πηγής, έξ ής προήλθε καί 
ό αντίστοιχος ελληνικός. Έκ τής παραστάσεως χαλκού ελάσματος10 11 έκ Chiusi(;) εί- 
κονίζοντος πτερωτήν εφηβικήν μορφήν φέρουσαν το νεκρόν σώμα ήρωοο, πιθανώς 
τοΰ Μέμνονος, ώς υποστηρίζεται, ενός τών ήρώων τής ψυχοστασίας ώς γνωστόν, 
εικάζεται ότι ό κύκλος τής ψυχοστασίας Μέμνονος-Άχιλλέως ήτο γνωστός εις τούς 
Τυρρηνούς, έάν όμως πράγματι τό νεκρόν σώμα τής παραστάσεως ταύτης είναι τοΰ 
Μέμνονος-φερόμενον υπό τοΰ Έρωτοςβ). Ή πτερωτή μορφή τοΰ αναγλύφου τής 
Βοστόνης επομένως δυνατόν να άποτελή μέλος τοΰ τυρρηνικοΰ κύκλου τοΰ μύθου 
τούτου.

Πλήν όμως τοΰ ζεύγους τούτου, Μέμνονος καί Άχιλλέως, καί έτερον ζεύγος 
ήρώων φέρεται συγγενές προς δμοιον περίπου μύθον: τό ζεύγος Θησέως - Πειρί- 

θου. Συμφώνως προς τήν άρχαίαν παράδοσιν, οι δύο ούτοι ήρωες κατελθόντες εις 
τον "Αδην προς απαγωγήν τής Περσεφόνης ύπέστησαν εκεί τήν διά δεσμών τιμω
ρίαν, επί βράχου ή καθίσματος, εις τον Θησέα δέ ακολούθως μόνον επετράπη ή 
έκ τοΰ "Αδου έπάνοδος εις τήν ζωήν. Έκ τής παραστάσεως τοιχογραφίας τοΰ τυρ- 
ρηνικοΰ τάφου τοΰ Oreo11, ένθα είκονίζεται ένθεν καί ένθεν πτερωτής μορφής τό 
μέν ό Πειρίθους τό δέ ό Θησεύς (είκ. 17), εικάζεται ότι ό μύθος ούτος ήτο έπί-

1 βαντι, ε.ά. πίν. 104 κάτω.
2 Αυτόθι, πίν. 100.
3 Αυτόθι πίν. 97 άνω.
4 poblsen, ε ά. 36 κ.έ., είκ. 36, 37.
5 Αυτόθι είκ. 41.
6 Αυτόθι είκ. 27.

7 Βλ. St. Etr. 2, πίν. 19 - 22. f. weege, Etru- 
skische Malerei, πίν. 59.

8 poulsen, ε.ά. είκ. 47.
9 Sir john beazlEy,Etruscan Vase-Painting, 127.

10 muhlestein, Kunst der Etrusker, 1929, είκ. 156.
11 poulsen, ε.ά. είκ. 35-6.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:37 EEST - 34.211.113.242



AE 1964 Παρατηρηθείς έπί του αναγλύφου τής Βοστόνης ιο

σης γνωστός εις τούς Τυρρηνούς και μάλιστα ή παραλλαγή τής επί καθίσματος 
τιμωρίας αυτών. Καί τρίτον δμως ζεύγος ηρώων συνδέεται προς δμοιον μύθον: 
τό ζεύγος ΙΤρομηθέως - Χείρωνος. Ώς γνωστόν, ό Χείρων προσεφέρθη νά ΰποστή 
τον θάνατον καί νά κατέλθη εις τον "Αδην προκειμένου ό Προμηθεύς νά απαλ
λαγή τού μαρτυρίου αυτού.

Σημειωτέον δτι ό Bastet 1 υποστηρίζει εσχάτως δτι αί δύο μικροσκοπικαί 
μορφαί εφήβων τού ζυγού τού φερομενού υπό τής πτερωτής μορφής τού αναγλύ
φου τής Βοστόνης (πίν. 20α,γ), είκονίζουν μορφάς δέσμιων πιθανώς, ώς άνάλογον 
δε δείγμα τής στάσεως αυτών προτείνει ούτος την μορφήν τού δέσμιου Μαρσΰου. 
"Οτι ή γνώμη αυτή τού Bastet είναι πιθανώς ορθή φαίνεται καί έκ τής παραστά- 
σεως ίταλιωτικού ερυθρόμορφου κρατήρος2 τής Νέας Ύόρκης (πίν. 20β), ένθα είκο-

Είκ. 17. Τοιχογραφία τάφου τοϋ Oreo.

νίζεται σκηνή τής Νέας Κωμωδίας, εν ή κλέπτης χηνός έχει παρασταθή δρθιος εις τήν 
αυτήν καί αί δύο μικροσκοπικαί μορφαί τού ζυγού τού αναγλύφου τής Βοστόνης 
στάσιν, μετ’ άνατεταμένων χειρών δηλαδή, άνευ χειροπέδης, αλλά καί ακροποδητί, 
άνευ πέδης, παρ’ αυτόν δέ έχει γραφή: κατέδησ’ άνω τώ χεΐρε, καίτοι, ώς μόλις 
έλέχθη, αί χεΐρες αυτού δεν έχουν δεθή.

Καί αί δύο συνεπώς μικροσκοπικαί μορφαί τού αναγλύφου τής Βοστόνης 
(πίν. 20α,γ) πιθανώς νά είκονίζουν επίσης δέσμιους ήρωας, εξ ών ό εις νά άπαλ?ώσ- 
σεται ενδεχομένως τής ποινής αύτού, τό γεγονός δέ τούτο νά εύφραίνη τήν παρακειμέ- 
νην μητέρα ή τήν σύζυγον αύτού (πίν. 13α). Ότι δέ ή ποινή αυτή, τού δέσμιου ήρωος, 
ήτο γνωστή εις τούς Τυρρηνούς φαίνεται καί έκ τού κύκλου τού μύθου τού Άμύκου. 
Ό ήρως ούτος είκονίζεται υπό τών Τυρρηνών έκτίων τήν ποινήν αυτήν διαφορο- 
τρόπως: καθήμενος, ώς ό Πειρίθους καί ό Θησεύς (επί κατόπτρου)3, δρθιος επί δέν
δρου (επί άλλων έργων)4, αλλαχού δέ γονυκλινής καί επί βράχου (εΐκ. 13 : άγγεϊον

1 BABesch 1963, 14, είκ. 15-17. 4 Αύτό{Η σ. 57, είκ. 2, πίν. VIII, 1, πίν. IX,
2 a. d. trendaxl, Fruhitaliotiscfae Vasen, 1-3. Sir John beazley, Etruscan Vase-Painting,

πίν. 28 b. πίν. XIV, πίν. X, 2. Περί τής παραστάσεως τοϋ μΰθ-ου
3 St. Etr. 18, 49 είκ. 1 (II mito di Amico nell τοϋ Άμυκου βλ. Sir john beazxey, Etruscan Vase -

arte etrusca υπό x. marchese). Painting, 59-60.
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τού Άμΰκου)1.’Άς σημειωθή δτι παρά τον τιμωρούμενον ’Άμυκον τοϋ αγγείου τού
του έχουν είκονισθή καί πτερωτά! έφηβικαί μορφαί παρακολουθούσαι την ποι
νήν αυτού, άνακαλοΰσαι εις την μνήμην την πτερωτήν εφηβικήν μορφήν τοΰ ανα
γλύφου τής Βοστόνης. Έπί ετέρου έ'ργου έξ άλλου, τυρρηνικοΰ, ήτοι επί σφραγιδό
λιθου1 2, ό ήρως ούτος έχει είκονισθή δέσμιος, όρθιος έπί κωνικού στύλου έπέχοντος 
τήν θέσιν δένδρου πιθανώς.

Δεν αποκλείεται συνεπώς αί δύο έπί τού ζυγού τής πτερωτής έφηβικής μορ- 
μής τού αναγλύφου τής Βοστόνης εϊκονιζόμεναι μικροσκοπικαί μορφαί νά είκονίζουν 
δέσμιας μορφάς, νά παριστούν δέ ζεύγος δέσμιων ήρώων έκτιόντων ποινήν έπιστα- 
τουμένην υπό πτερωτής χθονίας μορφής, εκ τούτων δέ ό εΐς νά απαλλάσσεται ενδε
χομένως αυτής· καί ή παράστασις νά σχετίζεται προς τυρρηνικόν κύκλον συναφή 
προς τον κύκλον τού Θησέως-Πειρίθου μάλλον ή προς τον κύκλον Άχιλλέως-Μέμνονος.

Ή αγάπη τών Τυρρηνών προς τάς ήρωικάς μορφάς είναι γενικώς γνωστή καί 
άξίζει έπί τού προκειμένου νά έπαναληφθούν δσα λέγει σχετικώς ό Sir John 

BeazlEy3 : «I cannot believe that the intense interest in the great heroic and 
tragic figures of Greece, which is proved by their constant appearance in 
Ktruscan art was due to no more than the love of exciting tales of adventure 
and violence; but must suppose that there was a heroic strain in the Btruscan 
character to which these figures made a natural appeal».

Άς σημειωθή παρεμπιπτόντως δτι ό μύθος ούτος τιμωρίας καί άπαλλαγής 
κατόπιν έπί ζυγού κρίσεως καί ψυχοστασίας ήτο γενικώς γνωστός μεταξύ τών κα
τοίκων τής ’Ιταλίας καί κατά τήν ελληνιστικήν ώς καί κατά τήν Ύστάτην ’Αρχαιότητα 
είσέτι. Τούτο φαίνεται: α) έξ άγγείου ίταλιωτικού, δημοσιευθέντος υπό τής Schneider- 

Hermann*, καθώς δέ παρατηρεί ό van Bssen5, το θέμα τής ψυχοστασίας, όπερ |ειναι 
δημοφιλές ώς παράστασις άττικών άγγείων προ ή μετά τό 500 π. X., έπαναλαμβά- 
νεται υπό τών Ίταλιωτών άγγειογράφων μετά τό 300 π. X., καί β) έξ άναγλύφου 
παραστάσεως ρωμαϊκής σαρκοφάγου είκονιζομένης υπό τού Bastet6: Εκατέρωθεν 
τής φερούσης τον ζυγόν τούτον τής ψυχοστασίας μορφής τής σαρκοφάγου (ητις κατά 
τον Bastet είναι ό Θάνατος) είκονίζεται έντός ίδιου πλαισίου τό μέν μορφή νέου 
άνδρός (δστις κατά τον Bastet είναι ό Καιρός), τό δέ δύσμορφος γυναικεία μορφή 
(ήτις κατά τον Bastet είναι ή Larva). Ή σαρκοφάγος αυτή ούδεμίαν σχέσιν έχει 
άσφαλώς άμεσον προς τό άνάγλυφον τής Βοστόνης, αί τρεις δμως αύται παραστά
σεις αυτής άνακαλούν κατά τό μάλλον ή ήττον είς τήν μνήμην τάς παραστάσεις 
τών τριών πλευρών τού άναγλύφου τής Βοστόνης. Τό θέμα αυτών, έχον πιθανώς 
όμυίαν προς τό άνάγλυφον τής Βοστόνης άπωτάτην καταγωγήν, ύποστάν δέ τροπο
ποιήσεις έν καιρω, έξηκολούθησε, φαίνεται, νά έλκύη συνεχώς, κατά τήν μίαν ή τήν 
άλλην παραλλαγήν αύτού, τούς κατοίκους τής ’Ιταλίας. Δέν είναι δέ τυχαϊον δτι τό

1 St. Etr. 18, πίν. VIII, 2 (trendall, Friih- 
italiotische Vasen, πίν. 5).

2 furtwangler, Ant. Gemmen, πίν. 61 άρ. 22.

3 Etruscan Vase-Painting., 8.

4 Βλ. BABesch 1962, 40-51.
5 Αυτόθι 1964, 126 - 128.
6 Αυτόθι 1963, είκ. 27 (αχέδ. είκ. 28), σ. 25-26 μετά 

της παλαιοτέρας βιβλιογραφίας.
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αυτό θέμα ένταχθέν εις την χριστιανικήν παράδοσιν άπέβη λίαν δημοφιλές εις την 
Δύσιν1 (έπ'ι πολλών εκκλησιών αυτής είκονίζεται ’Αρχάγγελος φέρων ζυγόν καί κρί
νων δι’ αΰτοΰ τάς πράξεις τών χριστιανών), ένφ είχε μικροτέραν σχετικώς άπήχησιν 
μεταξύ τών Βυζαντινών 1 2.

Ώς προς την δεξιάν πτέρυγα τοϋ αναγλύφου παρατηρητέα:
Ή εφηβική αΰτη μορφή τής άριστεράς πτέρυγος τοϋ αναγλύφου (πίν. 13γ, 19β) 

είναι ίσως μορφή τοπικού θεού τής περιοχής λατρευομένου υπό μορφήν εφήβου καί σχέ- 
σιν έχοντος προς τήν μουσικήν καί ιδίως προς τήν λύραν, ήν είκονίζεται φέρουσα. ’Ίσως 
πρόκειται ’Απόλλων καθήμένος καί φέρων λύραν. ’Εφηβική μορφή ’Απόλλωνος κα- 
Οημένου καί μετά λύρας άπαντα επί τυρ- 
ρηνικών έργων3 (βλ. π. χ. είκ. 18).’Ίσως 
όμως καί νά πρόκειται Όρφεύς ψάλλων, 
ήτοι ψαύων μόλις διά τών δακτύλων 
τής άριστεράς χειρός τάς χορδάς τής 
λύρας (τούτο άκριβώς πράττει ή επί τού 
άναγλύφου καθημένη εφηβική μορφή) 
καί αδων συγχρόνως ή ’Απόλλων4 *. Ό 
Όρφεύς έξ άλλου συνδέεται άμεσώτε- 
ρον ή ό ’Απόλλων προς τον χθόνιον 
κόσμον, όν υποβάλλει ή παράστασις τής 
κυρίας πλευράς τού άναγλύφου, φέρεται 
δέ επίσης πολλάκις τιμώμενος υπό τών 
Τυρρηνών. Ώς Όρφεύς φέρων λύραν ά- 
νεγνωρίσθη υπό τού Korte0 άλλωστε 
καί μορφή είκονιζομένη παρά γηραιάν Είκ. 18 Έρυ0.ρόμορφος κΰλι| (Berkeley), 

δαιμονικήν γυναικείαν μορφήν τυρρηνι-
κής ερυθρόμορφου άγγειογραφίας (βλ. είκ. 19), διότι έχει άνδρικόν μάλλον ή γυ- 
ναικεΐον στήθος. Άλλ’εάν, ώς πιστεύει ό Sir John Beazley6, ή μετά λύρας αΰτη 
μορφή τής τυρρηνικής άγγειογραφίας, παρ’ ήν καί είκονίζεται ή γηραιά γυναικεία 
δαιμονική μορφή, δεν είναι μορφή Όρφέως, ώς πιστεύει ό K5rTE, άλλά γυναικεία 
μορφή καθό φέρουσα καί ενώτια, άξίζει πάντως ή μορφή αΰτη νά παραλληλισθή οπωσ
δήποτε προς τήν μετά λύρας εφηβικήν μορφήν τοϋ άναγλύφου τής Βοστόνης: άφ’ένός 
αΰτη είναι καθημένη καί φέρει λύραν, ώς ή καθημένη έφηβική μορφή τού άναγλύ-

1 Βιβλιογραφίαν βλ. BABesch 1963, 26.
2 Πβλ. ν. ΛΥΕίυτέ, Les mosaiques venitiennes,

1956, πίν 38 (λεπτομέρεια: πίν. 44) : Καθεδρικός ναός
Torcello, ll°s αιών μ. X. g. millet, Monuments
d’Athos, 1927, πίν. 149, άρ. 2: Τράπεζα Μονής Λαύρας' 
αύτόθ-i πίν. 244, άρ. 2: Μονή Δοχειαρίου. Γ. ΣΩΤΗ

ΡΙΟΥ, Τά βυζαντινά μνημεία τής Κύπρου, 1935,πίν. 111: 
Ναός Θεολόγου Λευκωσίας (16ος αιών). Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ,

Ή έν Σαλαμΐνι Μονή τής Φανερωμένης έν ΕΕΒΣ 
1924, 126 σημ. 10, 18°? αιών. Θερμώς ευχαριστώ καί

εντεύθεν τήν δίδα Χαρίκλειαν Μπάρλα διά τήν ύπό- 
δειξιν τών μνημείων αυτών.

3 Sir john beazley, Etruscan Vase-Painting, 
πίν. XV, ι (σ. 84). trendall, έ.ά. Frukitaliotische 
Vasen, πίν. 32.

4 Ό ’Απόλλων σχετίζεται ενίοτε καί πρός τον χ Ο ο- 
νιον κόσμον (βλ. nilsson, Gr. Rel., 1940, 498 κ. έ.) 
ών ποιμενικός θεός πιθανώς άρχικώς.

5 Βλ. Annali 1879, 305.
6 Etruscan Vase-Painting, 152.
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φου τής Βοστόνης, κα'ι άφ’ ετέρου παρ’ αυτήν είκονίζεται γηραιά γυναικεία (δαιμο
νική) μορφή, οια περίπου καί επί τής δεξιάς πτέρυγος τοΰ αναγλύφου τούτου (πίν. 18β). 

'Ως προς την άριστεράν πτέρυγα τοΰ αναγλύφου παρατηρητέα:
Τά κύρια χαρακτηριστικά τής γηραιας γυναικείας (πίν. 13β καί 18β) αύτής μορφής 

φαίνονται (σ. 60) ξένα προς τό κλίμα τής έλληνικής παραδόσεως, καί δη τοΰ 5ου αίώ- 
νος π. X. Τά χαρακτηριστικά ταΰτα όμως είναι άντιιθέτως οικεία προς τό κλίμα τής 
αντιστοίχου τυρρηνικής παραδόσεως (βλ. σ. 67). Υπάρχουν ικανά δείγματα τυρρηνικών 
έργων, ώρισμένα μάλιστα τελοΰντα καί υπό ίσχυράν έπίδρασιν τής έλληνικής τέχνης,

παρουσιάζοντα ανθρωπίνους ίδιομορφισμούς, ενίοτε δέ καί ανθρωπίνους κακομορφι- 
σμούς. Ό τύπος τής γηραιας μορφής ιδίως τής γυναικείας μορφής (π. χ. βλ. είκ. 19), 
είναι μάλιστα κατ’ εξοχήν γνωσιός εις τούς Τυρρηνούς, ένσαρκώνων κατά τό πλεϊ- 
στον φύσιν δαιμονικήν. Περί τοΰ τύπου τούτου ό Sir John Beazley1 λέγει 
τά ακόλουθα: «The demon who fronts her (δηλ. τήν μετά λύρας καθημένην μορ
φήν τής μνημονευθείσης (είκ. 19) τυρρηνικής αγγειογραφίας) is also white and, as 
K5rte saw, female. There are other representations of Etruscan demons in 
the guise of old women; for instance, on a sarcophagus lid from Chiusi in 
Perugia...» καί περαιτέρω: «In one of them the elderly demons whoe scort the dead

1 Etruscan Vase-Painting, 152.
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are both white and should therefore be female, as Korte holds; we have already 
spoken of Etruscan demons in the form of aged females. In the replica only 
one or two is white; this would not prevent the other from being female also, 
for female flesh is not always painted white; not, to take an example on the 
stamnos in the Villa Giulia». Σημειωτέον ou ή γηραιά γυναικεία δαιμονική μορφή 
χοΰ μνημονευθέντος τυρρηνικοΰ αγγείου (είκ. 19) φέρει χιτώνα δαιρικόν, και δή 
μετά πτυχών στερούμενων τεκτονικότητος, οίον δηλαδή καί ή γηραιά γυναικεία καί 
πιθανώς δαιμονική επίσης μορφή τής άριστεράς πτέρυγος τοΰ αναγλύφου τής Βοστόνης.

‘Ως προς τήν χρήσιν τοΰ αναγλύφου παρατηρητέα:
Ό καθαρισμός (ή άγνισις, τά πλυντήρια) τών συνήθως μικρών διαστάσεων1 

αρχαίων ξόανων έγένετο εντός μή αδρανούς ΰδατος1 2, τής θαλάσσης ή τού ποτα
μού, ή διά ρέοντος ΰδατος εντός καθαρτηρίου δεξαμενής3, όμού δέ έγένετο ίσως 
καί ό καθαρισμός τών έξαρτυμάτων (τού κόσμον) αύτών, υφαντών κυρίως, καί δή 
τού καλύμματος ή προκαλύμματος αύτών. 'Ο καθαρισμός ούτος συνωδεύετο πιθα
νώς καί υπό καθαρμού (άφαγνισμοϋ, οργίων) τών λατρευτών, ούτος δέ προύπέ- 
θετεν άσφαλώς καί τι πλέον τού φυσικού καθαρισμού: κάθαρσιν ψυχικήν. Το θέμα 
συνεπώς τής κυρίας πλευράς τού αναγλύφου τής Βοστόνης δεν είναι ασυμβίβαστον 
ίσως καί άσχετον τού εντός λατρευτικής δεξαμενής καθαρισμού ξοάνου θεότητας, 
ώς έκ πρώτης όψεως φαίνεται, παρ’ όλα τά ασαφή είσέτι σημεία αυτού. Παρατη- 
ρητέον έξ άλλου ώς πρύς τό μικρόν σχετικώς μέγεθος τού αναγλύφου ότι τά τυρ- 
ρηνικά ξόανα ήσαν μικρών διαστάσεων, οια δηλαδή ήσαν περίπου καί τά ελληνικά, 
συμφώνως προς τήν μαρτυρίαν τυρρηνικών παραστάσεων4 * άφ’ ενός καί τήν άρ- 
χαίαν παράδοσιν0 άφ’ ετέρου·

Ύπήρχον όμως παραλλήλως καί καθαρτήριοι δεξαμεναί κατά τήν αρχαιότητα 
χρησιμεύουσαι εις τούς λατρευτάς μόνον, κατά τήν ύπ’ αυτών άσκησιν ώρισμένων 
χθονίας φύσεως τελετουργιών. Τοιαύτη δεξαμενή, ήτοι λουτρύν, έχει εύρεθή εσχά
τως υπό τού Δακαρη6 εντός τού νεκρομαντείου τής Έφύρας, είναι όμως μεγαλυ- 
τέρων σχετικώς διαστάσεοιν, άσφαλώς λόγφ τών άναγκών έξ αιτίας τής κοσμοσυρ
ροής τού νεκρομαντείου αυτού. Δεν άποκλείεται συνεπώς τό άνάγλυφον τής Βοστό
νης νά έπλαισίου καί λουτρόν προς περιωρισμένην τινά χρήσιν λατρευτών, καθαρμόν 
ή άλλην ιεροπραξίαν συναφή, φαινομενικώς άσχετον προς τήν λατρείαν ξοάνου, σχε
τικήν προς τήν λατρείαν ηρώων ή έπιφανών θνητών. Ό ΚοΝΤΟΛΕΩΝ7 όστις πα
ρέχει πλήρη βιβλιογραφίαν τοιούτων λουτρών, τονίζει ότι «τά πλυντήρια τών ξοά-

1 Βλ. ΑΕ I960, 188, σημ. 1.
2 nii,sson, Gr. Rel., 1940, 402. RE XXI, 1059 

έν λ. plynteria (ζιεηκν).

3 AM 76, 1961, 86 κ.έ.
4 Πβλ. κρατήρα Ruvo (trendael, έ. ά. Friih- 

italiotisehe Vasen, πίν. 18b) καί πλάκα έκ Gaere
(riis, ε ά. An Introduction to Etruscan Art, είκ |72) καί 
κάτοπτρον τυρρηνικόν (g. matthies, Die praenesti- 
nischen Spiegel, 75, είκ. 13. Βλ. επίσης καί έρυθρό-
μορφον κύλικα τής Άπουλίας (μ. r. SCHERER, The
Legends of Troy, 1963, είκ. 85).

5 Ή αρχαία παράδοσις (βλ. tayeor, Local Cults 
of Etruria, 1923, 31 κ. έ.) μνημονεύει μεταφοράν τοΰ 
ξοάνου τής "Ηρας εις τήν Ρώμην έκ τής πόλεως Veil 
κατά τήν υπό τοΰ Καμίλλου έκπόρθησιν αυτής τό 396 
π.Χ. Τό ξόανον τούτο έτοποθετήθη έντός τοΰ έπί τοΰ 
λόφου Aventinum πρός τούτο καθιερωθέντος ναού 
αυτής. Έτέρα μεταφορά τυρρηνικοΰ ξοάνου άναφέρε- 
ται καί μεταγενεστέρως (αυτόθι 185, σημ. 10).

6 Τό "Εργον τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά 
τό 1961, 121 κ ε. είκ. 124.

7 Τό Έρέχθειον ως οικοδόμημα χθονίας λατρείας, 37.
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νων εχουσι προφανώς την αυτήν σημασίαν, ήν καί τα λουτρά ταΰτα των ηρώων». 
Ό Nilsson1 έξ άλλου παρατηρεί σχετικώς: «Zu den Bedurfnissen des taglichen 
Lebens, die sich ira Kult der Heroen wiederfinden, geliort auch das Bad. Die 
Darbringung von Badewasser ist nicht leicht von den gewohnlichen Wasser- 
spenden zu unterscheiden, die Sache selbst ist aber durch die Zeugnisse des Sophokles 
(El. V. 84, πατρος χέοντες λουτρά, und V. 434, λουτρά προσφέρειν πατρί; vgl. Aisch., 
Choeph. V. 129)», περαιτέρω δέ2: «Den Heroen wurde wie den Toten Badewasser 
gebracht In deni Dromos des Kuppelgrabes zu Menidi, wo ein Kult bis in die Zeit 
des Peloponnesischen Krieges bestanden hat, ist das haufigste und auffalligste 
Gefass ein bauchiger Kessel auf liohem Fuss, den Wolters richtig als ein λουτή
ρων erklart hat. Wenn bei der Totenfeier in Plataiai der Archon die Grabstelen 
mit Wasser wuscli und salbte, so bedeutet dies dasselbe; die Grabstele trit an die 
Stelle des Toten selbst». Κατά ταΰτα δεν άφίσταται πολύ ή ερμηνεία αΰτη τής ερμη
νείας τοΰ καθηγητοΰ ASHMOLE3, καθ’ ήν τδ άνάγλυψον Ludovisi έπλαισίου φρέαρ 
χθονίας λατρείας, τής Περσεφόνης, και τούτο διότι πολλάκις τά φρέατα ταΰτα, ξηρά 
κατά τό πλεΐστον, έχρησιμοποιοΰντο δι’ έναγνισμούς χθονίας ?ιατρείας. Συναφώς 
προς την ηρωικήν λατρείαν αξίζει νά σημειωθή ότι οί Τυρρηνο! είχον συνεχώς 
λίαν ηύξημένην τήν μνήμην των νεκρών αυτών ώς γνωστόν, ιδίως τών έξ επιφανών 
γενών, τούτο δέ εξηγεί εν μέρει ίσως κα'ι τήν προσήλωσιν αυτών προς τάς μυθι- 
κάς καί ήρωικάς έν γένει μορφάς.

Δέον έξ άλλου νά σημειωθή ότι ή θέσις τής γηραιάς δαιμονικής μορφής έπι 
τής άριστεράς πτέρυγας τοΰ αναγλύφου τής Βοστόνης (πίν. 13β) δεν στερείται είδικω- 
τέρας σημασίας πιθανώς. Ένδειξιν ότι τό άνάγλυφον τούτο αποτελεί έπένδυσιν δεξα
μενής ή άλλως λουτρού, πλήν τού μικροτέρου πλάτους τής πτέρυγος ταΰτης, έπιτρε- 
πούσης ούτω τήν είσοδον εντός τού λουτρού, παρέχει κα'ι ή ΰπαρξις ορθογωνίου 
οπής έπι τής στενής έσωτερικής πλευράς τής πτέρυγος αυτής: διά τής οπής ταύτης 
έστερεούτο πιθανώς πυλ'ις έπιτρέπουσα ή έμποδίζουσα, άναλόγως, τήν είσοδον είς τον 
έσωτερικόν, άβατον υπό τοΰ κοινού, ιερόν χώρον. Ή γηραιά γυναικεία δαιμονική 
μορφή, είκονιζομένη επί τής βραχυτέρας ταύτης πτέρυγος τοΰ αναγλύφου, παρα
πλεύρους δηλαδή τής πυλίδος αύτής, άπετέλει ’ίσως και άγρυπνον, τρόπον τινά, πυ
λωρόν τού έσωτερικού, κραδαίνουσα δέ διά τής δεξιάς χειρός (πίν. 18β) άποτρόπαιον 
σύμβολον τής χθονίας φύσεως αύτής, όφιν ίσως, ώς αί πλεισται άλλωστε δαιμονι
κοί, και δή κυρίως γυναικεΐαι μορφαί τής τυρρηνικής λατρείας, ένεφανίζετο ώς έλ- 
λοχεύουσα, ούτως είπεΐν, έκεϊ όπως έπιτεθή κατά τυχόν βεβήλου τού άβατου έσω- 
τερικού χώρου τής χθονίας λατρείας.

”Ας σημειωθή τέλος ότι ή χε'ιρ τής γηραιάς αύτής μορφής (πίν. 18β), έχουσα 
τά δάκτυλα συνεσφιγμένα εις γρόνθον, σχεδόν άφήνουσα μόνον νά διέρχεται άλλοτε 
δι’ αύτών στενής διαμέτρου σωληνοειδές στερεόν άντικείμενον (βλ. σ. 54), αποτελεί 
γνώρισμα πλείσταιν όσων τυρρηνικών μορφών (βλ. π. χ. είκ. 17 δεξιά, 19 αριστερά κα'ι

1 Gr. Rel.’, 1, 1955, 180.
2 Αύτό-ίΗ 187.

3 JHS 42, 1942 (Locri Epizephyrii and the 
Ludovisi Throne), 248 κ. έ.
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δεξιά), αύται δέ ώς επί τό πλεΐστον κρατούν δφιν. "Οτι το άντικείμενον, ο έκράτει 
ή μορφή αΰτη τοϋ αναγλύφου, ήτο επί τοΰ προκειμένου δψις μάλλον ή άλλο τι φαί
νεται καί εκ τής ύπεράνω καί προς τά αριστερά τής χειρός αυτής εξεργασίας τοΰ 
βάθους τοΰ γλυπτοΰ. Δεν αποκλείεται έξ άλλου ή ούρα τοΰ δφεως τούτου νά κατέ- 
ληγεν επί τοΰ άριστεροΰ γόνατος τής μορφής, έξ ου καί ή επ’ αύτοΰ οπή (πίν. 18 β).

Έν συνάψει: Ή τεχνοτροπία των μορφών τοΰ αναγλύφου τής Βοστόνης φαί
νεται ευρισκόμενη εντός των πλαισίων δύο συγγενών συγχρόνων αρχαίων καλλι
τεχνικών παραδόσεων: α) τής καλλιτεχνικής παραδόσεως τής Μεγάλης Ελλάδος 
τοΰ αύστηροΰ ρυθμοΰ καθώς καί β) τής καλλιτεχνικής παραδόσεως τής γείτονος 
αυτής Τυρρηνίας (καί τοΰ Λατίου), τελούσης ακριβώς υπό την έπίδρασιν τής παραδό
σεως ταύτης (τής Μεγάλης Ελλάδος).Ή τέχνη τοΰ αναγλύφου τής Βοστόνης φαίνεται 
δηλαδή νά άκολουθή τό ρεύμα τής έποχής τοΰ αύστηροΰ ρυθμοΰ τής Μεγάλης Ελλά
δος, ώς καί ή τοΰ αναγλύφου Ludovisi, παρουσιάζει όμως αΰτη καί τινα επί πλέον ιδιό
μορφα χαρακτηριστικά μή ελληνικά, εντασσόμενα εις τήν παράδοσιν τής γείτονος τής 
Μεγάλης Ελλάδος Τυρρηνίας (καί τοΰ Λατίου). Τά στοιχεία ταΰτα παρέχουν σήμερον 
ώρισμένας ενδείξεις μόνον ώς προς τά επί τοΰ αναγλύφου τούτου είκονιζόμενα θέ
ματα καί απαραίτητος είναι οπωσδήποτε ή συνδρομή τών ειδικών. Φαίνεται δτι 
ό τεχνίτης αύτοΰ, άνήκων πιθανώς εις τό προσωπικόν τυρρηνικοΰ έργαστηρίου 
έξηρτημένου εκ τής τέχνης τοΰ αύστηροΰ ρυθμοΰ τής Μεγάλης Ελλάδος, έχρη- 
σιμοποίησε μέσα άποκλίνοντα τής ελληνικής καλλιτεχνικής παραδόσεως καί λόγω 
ίσως τής έλληνιζούσης τυρρηνικής ή τής τυρρηνιζυύσης ελληνικής προελεύσεως 
αύτοΰ καί διότι είχεν ίσως νά παραστήση μορφάς ξένας σχετικώς εις τό θεμα- 
τολόγιον τής ελληνικής πλαστικής. Τυρρηνοί καλλιτέχναι είργάζοντο είς τήν Ρώ
μην άλλωστε: συμφώνως προς τον Πλίνιον1 άρυόμενον τήν πληροφορίαν αύτοΰ 
εκ τοΰ Ούάρρωνος, ό Tarquinius Priscus, ό τελευταίος Βασιλεύς τής Ρώμης, μετε- 
κάλεσεν εκ Veil τον καλλιτέχνην Vulca προς κατασκευήν πήλινου αγάλματος τοΰ 
Καπιτωλίνου Διός, ό Vulca δ’ έξ ά?Αου κατεσκεύασεν έπίσης έκεΐ καί άγαλμα τοΰ 
Ήρακλέους συμφώνως δέ καί προς έτέραν πηγήν, τύν Πλούταρχον ή καλλιτέχναι 
έκ Veii κατεσκεύασαν τέθριππον ώς άκρωτήριον τοΰ ναού τοΰ Καπιτωλίνου Διός. 
’Αλλά καί "Ελληνες καλλιτέχναι είργάζοντο καί είς τήν Ρώμην, ώς καί είς τήν έγγύς 
αύτής περιοχήν τής νοτίου Τυρρηνίας (βλ. καί σ. 68 κέ.). ΤΙ Ρώμη ούδέποτε, υπο
στηρίζεται άλλωστε, ύπήρξεν αμιγές τυρρηνικόν κέντρον, ό δέ Gjerstad3 παρατη
ρεί σχετικώς άφ’ενός δτι «ούδέποτε υπήρξε τυρρηνική Ρώμη» καί άφ’ ετέρου δτι 
καί κατά τήν περίοδον τών Τυρρηνών βασιλέων (τών Tarquinii) ή πόλις αΰτη 
ούσιαστικώς άπετέλει μάλλον πόλιν λατινικήν.

Τό 1896 συνεπώς ό Warren ένεργών έξ ονόματος τοΰ Μουσείου τής Βοστό
νης δέν φαίνεται νά ήγόρασεν είς τήν Ρώμην έργον κίβδηλον οΰτε όμως καί τοΰ 
αύστηροΰ ελληνικού ρυθμοΰ άλλ’ οΰτε καί τοΰ 4ου αίώνος ή πασιτελικόν ή ρωμαϊ
κόν, αύτοκρατορικών χρόνων. Ήγόρασεν ούτος πιθανώς έργον τυρρηνο-ελληνικοΰ

1 Ν. Η. XXXV 157.
2 Ποπλικ. 13.

3 Βλ. Opuscula Romana 3, 1961, 85.
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εργαστηρίου ύπο-αρχαϊκης εποχής τά μάλιστα έπηρεασμένον εκ τοΰ ελληνικού αυ
στηρού ρυθμού τής Μεγάλης Ελλάδος. Κατά την εποχήν τού ελληνικού τούτου 
ρυθμού οί ΤυρρηνοΙ ύφίσταντο, συμφώνως προς τήν γραπτήν παράδοσιν (βλ. και 
σ. 63), τάς συνέπειας δύο μεγάλων προσφάτων αποτυχιών αυτών, ήτοι: α) τής ήτ- 
της τής Κύμης, ένθα άνεχαιτίσθη ή προς Νότον έπέκτασις τής επιρροής αύτών, και 
β) τής στροφής τής Ρώμης προς τήν Ελλάδα, ώς καί τής έπακολουθησάσης άκάρ- 
που τελικώς άποπείρας αύτών προς τήν εκ νέου υπαγωγήν αύτής ύπ’ αύτούς διά 
τής καταλύσεως τής νεοπαγούς Ρωμαϊκής Δημοκρατίας καί τής παλινορθώσεως τής 
εκπτώτου, τυρρηνικής καταγωγής, δυναστείας τών Tarquiiiii.

To έργαστήριον τούτο—ή ό γλύπτης έστω—τού αναγλύφου τής Βοστόνης 
συνέχιζεν, ώς φαίνεται, ώρισμένα στοιχεία τού άρχαΐ'ζοντος τυρρηνο-ελληνικού ρυθμού, 
ένφ υιοθετεί παραλλήλως έξ άλλου άλλα στοιχεία τού αύστηρού ελληνικού ρυθμού.

Εξεταστέον επομένως εάν καί τό άνάγλυφον Ludovisi1, εύρεθέν ωσαύτως εις 
τήν Ρώμην καί αμέσως συνδεόμενον προς τό άνάγλυφον τής Βοστόνης1 2, δυνατόν 
νά μή είναι άλλο τι ειμή έργον Έλλ/ηνος τεχνίτου τής Μεγάλης Ελλάδος εγκα
τεστημένου πιθανώς κατά τό β' τέταρτον τού 5ου αίώνος π. X. εις τινα περιοχήν 
τής νοτίου Τυρρηνίας ή τού Λατίου3, διδασκάλου ΐσως τού γλύπτου τού αναγλύ
φου τής Βοστόνης.

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΡΔΑΡΑ

1 Τό άνάγλυφον Ludovisi φέρεται ώς εύρεθέν μετά 
τοΰ άναγλύφου τής Βοστόνης (βλ. VERMEULE,s.01Greek, 
Etruscan and Roman Art, 86) βλ. καί σ. 68 σημ. 9.

2 Βιβλιογραφίαν τής γνώμης, καθ’ ήν τό άνάγλυ
φον τής Βοστόνης αποτελεί αυτοτελές έργον, ήτοι χρή- 
σεως ανεξαρτήτου τής τοΰ αναγλύφου Ludovisi βλ. 
έν alscher, έ'.ά. Gotter vor Gericht, 107, σημ. 76 
ώς καί bastet, έ.ά.

3 Τό άνάγλυφον Ludovisi έχει σχετισθή πρός τήν 
λατρείαν ξοάνου τής "Ηρας (βλ. AM 76, 1961,81 κ έ.) 

ξόανα δέ τής "Ηρας άπετέλουν τό κέντρον τής λατρείας 
πολλών τυρρηνικών πόλεων. Χρήσιμα είναι όσα λέγει 
σχετικώς περί τών ξοάνων τούτων ή taylor (έ.ά. Lo
cal Cults of Etruria, 34-5): «There (at Veil) as 
at Falerii and Lanuvium and in various other 
towns of central Italy, Juno was a political divinity 
who was regarded as the presiding spirit of the 
state»- καί (αυτόθι 143): «This great divinity (Ju
no), familiar in Etruria from her early cult at Veil, 
and from her appearance in the Capitoline Triad, 
was very prominent at Tarquinii. Juno Regina prob
ably had there something of the same political

character that she had at Veil and that char
acterised Juno in various Latin cities». Ώρισμένα 
τών ξοάνων τούτων έφερον σύμβολον τής προστασίας, 
ήν ήσκει ή εντός αύτών θεά επί τής πόλεως έν καιρώ 
άνάγκης λόγιρ εξωτερικού κινδύνου, άσπίδα π. χ. 
(έξ ού ή έπίκλησις Curritis) ή κράνος, ώς μαρτυρούν 
παραστάσεις αυτής φερούσης κράνος έν είδει πόλου 
μετά βοείων κεράτων. Τοιοϋτον περίπου πόλον - κρά
νος έφερε καί τό ξόανον τής "Ηρας τής Σάμου (AJA 
64, 1960, 353 καί ΑΕ 1961, 61 κ. έ ). Ή όμοιότης 
τοΰ πόλου τούτου ώφείλετο πιθανώς εις τήν κοινήν 
προϊστορικήν καταγωγήν τών ξοάνων αύτών. Κράνος 
έφερεν έξ άλλου, ώς γνωστόν, καί τό επί τής Άκρο- 
πόλεως ξόανον τής "Αθήνας άσκοϋν όμοιαν έπί τής 
πόλεως προστασίαν έν καιρώ άνάγκης λόγιρ έξωτερικοϋ 
κινδύνου (ΑΕ αυτόθι 80 κ.έ.). Ή προστασία αύτη ήν 
ήσκει ή εντός τών ξοάνων τούτων θεά εις μέν τήν 
Ελλάδα συνετέλεσεν εις τήν δημιουργίαν τής έπικλή- 
σεως τών ξοάνων τούτων διά τών επιθέτων Σώτειρα 
ή Νίκη, εις δέ τήν Τυρρηνίαν διά τοΰ επιθέτου 
Sospita.
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α- Κυρία πλευρά τοΰ αναγλύφου τής Βοστόνης.

β. ’Αριστερά πτέρυξ τοΰ αναγλύφου τής Βοστόνης. γ. Δεξιά πτέρυξ τοΰ αναγλύφου τής Βοστόνης.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:37 EEST - 34.211.113.242



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1964 ΠίΝ. 14

α.
 Εφ

ηβ
ικ

ή μ
ορ

φή
 έκ

 Ve
il.

 
β.

 Εφ
ηβ

ικ
ή π

τε
ρω

τή
 μο

ρφ
ή (κ

ορ
μό

ς)
 τή

ς κ
υρ

ία
ς π

λε
υρ

άς
 

γ.
 Εφ

ηβ
ικ

ή μ
ορ

φή
 εκ

 Ja
ni

cu
ln

ni
.

το
υ α

να
γλ

ύφ
ου

 τή
ς Β

οσ
τό

νη
ς.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:37 EEST - 34.211.113.242



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ2 1964 ΙΤίΝ. 15

3

Κε
φα

λή
 τής

 εφ
ηβ

ικ
ής

 μο
ρφ

ής
 τοΰ

 πί
ν.

 19α
 κα

τ’ ε
νώ

πι
ον

. 
β Κε

φα
λή

 τή
ς ε

φη
βι

κή
ς μ

ορ
φή

ς το
ϋ π

ίν
. 13

α έ
κ τω

ν κ
άτ

ω
.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:37 EEST - 34.211.113.242



Πιν. 16

% 'Ρ
I g
i a

CO
X c/
D 'CO- =L 
v O 
3 Pa κ> Hρ cs >-
u> g
'3 Γ 
■STS
cO D

-a ^ 
aip CO

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1964

i y *£’ 3tf *4?9 ihij/t-j.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:37 EEST - 34.211.113.242



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΓΣ 1964 J11 χ. 17

. Πη
λί

νη
 κε

φα
λή

 ΆΟ
-η

νά
ς ε

κ Ρ
ώ

μη
ς.

 
β Πη

λί
νη

 κεφ
αλ

ή γ
υν

αι
κό

ς έ
κ V

ei
l.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:37 EEST - 34.211.113.242



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1964 ΓΙιν. 18

α. Τυρρηνικόν κάτοπτρον Νέας Ύόρκης.

β. ’Αριστερά πτέρυξ τοΰ αναγλύφου τής Βοστόνης 
(λεπτομέρεια τοΰ πίν. 13β).
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α, "Ανω μέρος τοΰ κορμού τής άριστεράς γυναικείας μορφής τής κυρίας 
πλευράς τοΰ αναγλύφου τής Βοστόνης (λεπτομέρεια τοΰ πίν. 13α).

β. Δεξιά πτέρυξ τοΰ αναγλύφου τής Βοστόνης
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