
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΡΟΔΙΑΚΩΝ ΤΙΝΩΝ 
ΕΠΙΤΥΜΒΙΩΝ ΑΝΑΓΛΥΦΩΝ

Είναι γνωστόν δτι εν από τα ωραιότερα εκθέματα τοΰ Μουσείου τής Ρόδου 
είναι τό μέγα έκ Καμίρου έπιτύμβιον τής Κριτοϋς και Τιμαρίστας1, τό όποιον κατ’ 
έπανάληψιν έπέσυρε τον θαυμασμόν όλων όσοι συγκινοϋνται καί με τα απλά ακόμη 
προϊόντα τής ελληνικής βιοτεχνικής καλλιτεχνίας. Καί δικαίως. Διότι μολονότι τό 
έπιτύμβιον είναι άναμφισβητήτως προϊόν μιας επαρχιακής τέχνης έν τούτοις διακρί- 
νεται διά τον θαυμαστόν τρόπον μέ τον όποιον κατορθώνει να εναρμόνιση την 
κλασσικήν λιτότητα, ευγένειαν καί συγκράτησιν, προς την ζωηράν έ'κφρασιν των αι
σθημάτων των μορψών του. ΔΓ αυτό νομίζω ότι θά θεωρηθή δικαιολογημένον, εάν 
γίνη διά μίαν ακόμη φοράν αναδρομή εις τό έν λόγφ έ'ργον προκειμένου νά μελε- 
τηθή τό νόημα τής χειρονομίας τής Κριτούς καί ή σημασία τήν οποίαν νομίζω ότι 
είναι δυνατόν νά έ'χη αυτή γενικώτερον διά τήν τέχνην τής Ρόδου, προπάντων εάν 
συσχετισθή μέ μερικά μεταγενέστερα Ροδιακά έπιτύμβια, έκ των όποιων δύο δημο
σιεύονται έδώ διά πρώτην φοράν.

Μέ τούς βραχίονάς της ή θλιμμένη κόρη περιβάλλει τήν αποχωρούσαν από τον 
κόσμον μητέρα είς τήν, άπέλπιδα βεβαίως, προσπάθειαν νά τήν κράτηση ολίγον 
ακόμη πλησίον της. Ή δεξιά χειρ πλησιάζει τό πρόσωπον τής νέκρας μέ τρυφερό
τητα, μέ τήν πρόθεσιν ίσως νά τό έγγίση, προδίδουσα όμοϋ μέ τήν κύπτουσαν κεφα
λήν, ισχυρόν καί δυσκόλως συγκρατούμενον πάθος.

Έάν ή σκηνή αυτή παραβληθή μέ τήν άνάλογον σκηνήν τοΰ αποχαιρετισμού 
εις τό γνωστόν άνάγλυφον τού Όρφέως καί τής Ευρυδίκης1 2, τό όποιον είναι έλάχι- 
στα μόνον παλαιότερον τού Ροδιακού3, γρήγορα θά άντιληφθώμεν πόσον διάφορον 
είναι τό νόημα τής Ροδιακής από τήν Αττικήν χειρονομίαν. Τό ’Αττικόν άνάγλυ
φον (ώς γνωστόν σωζόμενον μόνον είς αντίγραφα), άπετέλει μέ άλλα τρία, τον γλυ-

1 Βιβλιογρ. Jacopi, Clara Rhodos, IV, σ. 37 κ.έξ. 
καί V, 1, σ. 31 κ.έξ. Karo, ΑΑ 1931, σ. 307. 
Lehmann - Hartleben, Antike 1931, σ. 331 κ.έξ. 
SpEier, RM 1932, σ. 51 κ.έξ. Rickert, AJA 1933, 
σ. 407-1 I.Jacobsthal, Gott. Gel. Anz. 1933, a. 14 κ.έξ. 
Pfuhl, Jdl 1935, σ. 24. Kleiner, Tanagrafiguren, 
σ. 185. Καρουζος, Ρόδος 1949, σ. 108-9. Lippold, 
Griechische Plastik, σ. 206. Dohrn, Attische Pla- 
stik, 1957, σ. 35 καί 38.

2 ’Αντίγραφα : α) Νεάπολις 6727. Br.-Br. 341a. 
Anderson, 23.246 β) V. Albani, 1031. Alinari, 

27.743 γ) Λοΰβρον 854. Alinari, 22.769 δ) Βατικανόν
ΆποΟήκαι, Kaschnitz - Weinberg, Magazzino del 
Vaticano, άρ. 400 (κεφαλή Όρφέως μόνον) ε) Μ. Θερ

μών, Ρώμη, Ε. Paribeni, Sculture del V Secolo, 
άρ. 120 (μέρος τοΰ Έρμου μόνον) ς) Πανεπιστήμιον 
Μισσισσιπή, Η. Π. Α. έκ τής συλλογής Robinson, 
D. Μ. Robinson, Hommages a J. Bidez et F. Cu- 
mont, σ. 303 κ.έξ. πίν. XXIII (μέρος τοΰ Έρμου καί 
τοΰ δεξιού βραχίονος τής Ευρυδίκης). Βιβλιογραφίαν 
βλ. παρά Paribeni, ε.ά. καί Lippold, Gr. PL, σ.202 
σημ. 4. Βλ. επίσης Dohrn, ε.ά. σ. 20 κ.έξ. καί 
Robinson, έ'.ά. σποράδην.

3 Τό πρωτότυπον των αναγλύφων τοΰ Όρφέως είναι 
τής δεκαετίας 430-420, ή Κριτώ μάλλον τής έπομένης 
δεκαετηρίδος, βλ. Pfuhl, Jdl 1935, σ. 24, καί όχι τών 
αρχών τοΰ 4°ν, δπως νομίζουν οι SpeiER, έ’.ά. σ. 52 καί. 
Dohrn, ε.ά.
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πτικόν διάκοσμον ενός μνημείου, τοϋ οποίου ή σημασία δεν είναι απολύτως έξηκρι- 
βωμένη. Μερικοί νομίζουν δτι ήτο νεκρικόν, άλλοι όμως άρνοΰνται τοϋτο, έρμη- 
νεύοντες άλλως. Έδώ όμως μάς είναι αδιάφορος ό προορισμός τοϋ κτηρίου, έφ’ όσον 
τό άνάγλυφον έ'χει σαφώς νεκρικόν χαρακτήρα καί παρέχει συνεπώς την δυνατότητα 
συγκρίσεως μέ τό Ροδιακόν άνάγλυφον.

Εις τό Αττικόν έ'ργον λοιπόν, παρ’ όλον τό πάθος τής σκηνής, τό αίσθημα είναι 
συγκρατημένον, ύποτεταγμένον εις τό γνωστόν ’Αττικόν «μέτρον», όλαι αί κινήσεις 
είναι άπαλαί καί ρέουσαι, παρ’ όλον δέ ότι ή τρυφερά κίνησις τών βραχιόνων τών δύο 
συζύγων καί ή διασταύρωσα; τών βλεμμάτων των δημιουργούν μεταξύ αυτών ένα 
συναισθηματικόν σύνδεσμον ύψίστου ήθους καί άφθάστου τραγικότητος, εν τού- 
τοις καί αί δύο μορφαί κρατούν τρόπον τινά άκεραίαν την ψυχικήν των αυτοτέλειαν. 
Τό ψυχικόν δηλαδή ρεύμα, τό όποιον κυλά από την μίαν μορφήν προς τήν άλλην, δεν 
έξασθενεΐ, δεν άφαιρεΐ τίποτε από τήν πληρότητα έκατέρας. Καί αί δύο μορφαί θά 
ήδύναντο εξ ίσου καλά νά νοηθούν ώς ανεξάρτητοι, χωρίς νά έ'χη ή μία τήν ανάγκην 
τής άλλης. Οϋτω τήν σκηνήν χαρακτηρίζει άφ’ ενός μεν ισχυρά σύνδεσις τών μερών, 
άφ’ έτέρου όμως αυτοτέλεια αυτών, έπιτυγχανομένης τοιουτοτρόπως (καί μάλιστα 
μέ τί θαυμαστόν τρόπον!) μιάς απολύτου κλασσικής ισορροπίας καί αρμονίας.

Αυτού τοϋ είδους ή ισορροπία δεν υπάρχει εις τό ανατολικόν άνάγλυφον. Τό 
αίσθημα έκχέεται ορμητικόν μέ τήν χειρονομίαν άπό τήν μίαν μορφήν προς τήν άλ
λην, μέχρι τοϋ σημείου νά διακυβεύεται σοβαρώς ή ανεξαρτησία τής πρώτης. Ή 
Κριτώ δηλαδή δέν δύναται νά νοηθή μόνη της όις (ολοκληρωμένη μορφή. Τό πάθος 
της τήν ωθεί νά ριφθή εις τήν άλλην καί νά χάση σχεδόν τό είναι της. Τό ότι ό 
εναγκαλισμός της καί αί άλλαι εκδηλώσεις της δέν είναι βιαιότεραι, οφείλεται είς τό 
γενικώτερον κλασσικόν κλίμα είς τό όποιον έ'ζη ό καλλιτέχνης τής στήλης καί χάρις 
είς τό όποιον επιτυγχάνεται ό ώραΐος συνδυασμός διά τον όποιον ώμιλήσαμεν είς 
τήν αρχήν.

Τό πάθος, τό όποιον έκδηλοϋται έδώ κατά τόσον διάφορον τρόπον καί είς τό
σον μεγαλυτέραν έ'ντασιν παρ’ όσον είς τό άνάγλυφον τού Όρφέως, άπουσιάζει, καθ’ 
όσον γνωρίζω, άπό τήν άττικήν έπιτύμβιον τέχνην τοϋ 5ου αίώνος. Έναγκαλιζόμενοι 
δέν είναι βεβαίως άγνωστοι είς τήν άλλην άττικήν τέχνην, οφείλουν όμως τήν ϋπαρξίν 
των είς τήν έκ τού θέματος άνάγκην λ Τά άττικά όμως επιτύμβια τής μεγάλης κλασ
σικής εποχής παριστάνουν ήρεμωτέρας σκηνάς, τούς νεκρούς συνήθως συντροφευμέ- 
νους άπό τούς οικείους των είς μίαν ιδανικήν σφαίραν, όπου τά πάντα είναι αρμο
νία, συχνά δέ όνειρον, καί ή θλϊψις ελάχιστα μόνον αισθητή. Είς αυτήν δέ τήν σφαί
ραν κάθε έντονωτέρα κίνησις, ή οποία θά έπρόδιδε τον πόνον τού θανάτου, θά ήτο 
παραφωνία.

________________________________________________________________________________________________. . . ‘209

1 Παράδειγμα οί νέοι τής έν Βερολίνφ κόλικος τοΰ 
ΠεπΉνου, Hartwig, Meisterschalen, πίν. 24. Pfuhi,, 

MuZ, 417. Beazley, ARV, 81. Τό κυριώτερον κλασ
σικόν παράδειγμα είναι ή Νιόβη, ή όποια δέχεται τόν 
'Θ-νήσκοντα υιόν της. Άπετέλει μέ τούς άλλους Νιοβί- 
δας, τόν Απόλλωνα καί τήν "Αρτεμιν, τήν άνάγλυφον

διακόσμησιν τοΰ θρόνου τοΰ ’Ολυμπίου Διός, βλ. λ.χ. 
Furtwangeer, Meisterwerke, σ. 68. Lippold, RM 
1919, σ. 17 κ.έξ. Speier, RM 1932, σ. 17 κ.έξ. 
Schweitzer, Jdl 1940, σ. 202. Langlotz, Antike 
1928, σ. 31 κ.έξ. Bdschor, Phidias der Mensch, σ. 33, 
57 κ.έξ., 125 κ.έξ. Langeotz, Phidiasprobleme, σ. 45.
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210 AE 1958Γεωργίου Σ. Δοντά

0 Lehmann συνεκρινεν έν τοΰτοις1 τήν κίνησιν τής δεξιάς χειρός τής Κριτοϋς 
με την κίνησιν της δεξιάς χειρός τοϋ άνδρός τής Μυρρίνης έπ'ι τής γνωστής μαρμά
ρινης επιτύμβιου ληκύθου τοϋ Εθνικού Μουσείου ’Αθηνών. Εις τήν έν λόγω λήκυ
θον ο επιζών σύζυγος αποχαιρετά τήν νέκραν γυναίκα, άπαγομένην υπό τού Έρμου 
εις τον Αδην. Ομοιότης υπάρχει βεβαίως, άλλ’ αυτή είναι εξωτερική. Άξιοπρόσε- 
κτον είναι πώς, παρ’ δλην τήν ομοιότητα, τό νόημα τών χειρονομιών είναι διάφο
ρον, πόσον άναντιρρήτως ισχυρότερος είναι εδώ ό ι|ιυχικός τόνος. Ή χειρονομία τοϋ 
’Αθηναίου είναι καθαρώς αποχαιρετιστήριος, ομοιάζει μέ τάς χειρονομίας τών επι
κεφαλής πιστών τών αττικών αναθηματικών αναγλύφων, εις τα όποια ούτοι είκο- 
νίζονται προσερχόμενοι διά νά τιμήσουν τον θεόν.

Εις τό ροδιακόν άνάγλυφον ή κίνησις έχει προσλάβει διάφορον περιεχύμενον, 
εμφορείται από έντονον συναισθηματικόν στοιχεΐον, από ίσχυράν άνθρωπίνην συγκί- 
νησιν. Νομίζει κανείς ότι τήν έπομένην στιγμήν ή Κριτώ θά χαϊδεύση τήν Τιμαρί- 
σταν2, ή οποία (τό βλέπομεν καθαρά εις τήν στροφήν της) φεύγει από τον κόσμον 
τήν στιγμήν αυτήν.

'Οπωσδήποτε ή ομοιότης τής χειρονομίας μαρτυρεί έξάρτησιν τού τεχνίτου τής 
Κριτοϋς από αττικά πρότυπα, ή όποια άλλως τε καί εις τούς χρησιμοποιηθέντας τύ
πους έχει διαπιστωθή καθώς καί εις τήν όλην εργασίαν.

Αυτά διά τήν κίνησιν τής δεξιάς χειρός τής Κριτοϋς. ’Επανέρχομαι τώρα εις τό 
«θέμα» (Motiv) τοϋ εναγκαλισμού. Είναι ’ίσως περίεργον ότι ακόμη καί εις τά άπό τών 
μέσων περίπου τοϋ 4ου αίώνος ’Αττικά επιτύμβια, τά όποια δεικνύουν ίσχυράς πλέον 
χειρονομίας, έκδηλούσας σφοδρά συναισθήματα καί πάλιν δεν συναντώμεν περιέρ
γως τον εναγκαλισμόν. Ό λόγος είναι, κατά τήν γνώμην μου, ότι ή επιτύμβιος τέχνη 
τοϋ προχωρημένου 4ου αίώνος έστερεϊτο τού σχετικού προτύπου άπό τήν προηγηθεϊ- 
σαν εποχήν τών ήρεμωτέρων κινήσεων. Διότι, ώς γνωστόν, οί καλλιτέχναι, προ πάν
των κατά τάς παλαιοτέρας έποχάς, δεν έβασίζοντο τόσον εις τήν άμεσον αντιγραφήν 
τής φύσεως καί τής καθημερινής ζωής, τήν οποίαν έχουν έν τούτοις διαρκώς προ 
οφθαλμών, όσον εις τά έργα τών παλαιοτέρων3. Μόνον οί μεγάλοι δημιουργοί ανα
νεώνουν τό θεματολόγιον τής τέχνης. Καί ή χειρονομία τοϋ έναγκαλισμοϋ δεν παρε- 
στάθη, φαίνεται, εις κανέν σημαντικόν έργον, ώστε νά γίνη κτήμα τής αττικής τέχνης, 
αιτία δέ πρέπει νά ήτο αυτή ακριβώς ή αϊσθησις τοϋ μέτρου καί τής άρμονίας, ή 
οποία ήτο τόσον βαθέως έρριζωμένη εις τήν αττικήν ψυχήν.

Μία μόνον αττική στήλη τοϋ 4ου αίώνος φαίνεται, έπιπολαίως έξεταζομένη, νά 
διαψεύδη τήν ανωτέρω διαπίστωσιν: είναι ή στήλη τής ’Ασίας (κατά τήν έπιγραφήν), 
ή οποία άπόκειται εις τό Μουσεΐον τών ’Αθηνών4. Ή νεκρά, καθιστή, περιβάλλει τον 
μικρόν υιόν της, ό όποιος καταφεύγει εις τά γόνατά της, τείνων προς αυτήν τάς χεΐ-

λέγει: Δέν είναι όμως αττικό, αλλά ιωνικό έργο όπως 
δείχνουν ή αΙσθηματικότητα ή κάπως φανερώτερη 
παρά στά αττικά.

3 Βλ. S. Reinach, RA 1924, II σ. 64 κ.έξ.

4 Conze, έ'.ά. I, πίν. 26, άρ. 58.

1 Antike, ε.ά. σ. 333 κ.έξ. Ή λήκυθος τής Μυρρίνης 
ήτο άλλοτε εις τήν οικίαν Βοΰρου, Conze, Grab- 
reliefs, II, 2, πίν. 242-3.

2 "Οπως ορθότατα ερμηνεύει ό Jacopi : «Sembra 
carrezzare un’ ultima volta l’omero fidato» βλ. 
Jacobsthal, έ.ά. σ. 15. Ό X. Καρουζος, έ.ά. σ. 109,
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ράς του. Ό εναγκαλισμός δμως τής ’Ασίας έχει την ιδίαν προς τον εναγκαλισμόν τής 
Ροδιακής Κριτοΰς σχέσιν, την οποίαν εχει καί ή χειρονομία τής δεξιάς τοϋ άνδρός 
τής Μυρρίνης προς την αντίστοιχον χειρονομίαν τής Κριτοΰς. Ή χειρονομία δηλαδή 
τής ’Αθηναίας μητρός είναι τόσον συγκρατημένη, ώστε ή νεκρά να διατηρή ακέραιον 
αυτόν τον χαρακτήρα τοϋ «άπομεμακρυσμένου», τον όποιον έχουν γενικώς οί νεκροί 
εις τά αττικά επιτύμβια. ”Ας σημειωθή δε ότι ό προβαίνων εις τον εναγκαλισμόν 
είναι εδώ ή νεκρά καί όχι τό επιζών μέλος.

Πρέπει νά ομολογήσω ότι καί εκ τής Ρόδου δεν γνωρίζω κανέν παράδειγμα 
έναγκαλιζομένων επί επιτύμβιων κατά τον 4ον αιώνα. Είμαι δμως σχεδόν βέβαιος δτι 
θά ύπήρχον τοιαΰτα. Διότι εν πρώτοις δεν νομίζω δτι τό παράδειγμα τής Κριτοΰς 
δεν θά εύρε μιμητός, ένφ άφ’ ετέρου εις τό β' ήμισυ τοΰ 4ου αίώνος ή έπαύξη- 
σις τοΰ στοιχείου τοΰ πάθους εις την τέχνην είναι υπαίτιος διά την δημιουργίαν ατ
τικών αναγλύφων με έξαιρετικώς ζωηράς χειρονομίας, δπως είναι λ.χ. τό μέγα ύπ” 
άριθ. 3612 τοΰ Μουσείου τών ’Αθηνών ', τό εν Λούβρω Conze 307 1 2 3, τό επίσης μέγα 
τοΰ Μουσείου τών Αθηνών Conze 337 s κλπ. Τοιαΰτα δέ επιτύμβια ή πάντως ή γε- 
νικωτέρα εϊς την τέχνην έντασις τοΰ πάθους θά έπέδρασαν χωρίς αμφιβολίαν καί εις 
την τοπικήν ροδιακήν παραγωγήν με αποτέλεσμα τήν έκδήλωσιν τοΰ πραγματικοΰ 
χαρακτήρος τών καλλιτεχνών τής νήσου. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν είναι δυνατόν 
νά^βεβαιώσωμεν τούτο με μνημεία.

Έάν δμως μάς λείπουν τά επιτύμβια μνημεία, έχομεν ευτυχώς (άν καί από 
άλλας ίωνικάς περιοχάς) άλλας κατηγορίας μνημείων, εις τά όποια θά είναι εΰκολον 
νά συνειδητοποιήσωμεν πόσον διάφορος είναι από τον ηπειρωτικόν ελληνικόν κόσμον 
ό ιωνικός (εις /ιόν όποιον ανήκει καί ή Ρόδος) καί εις τον τομέα τών εκδηλώσεων, 
εκτός από τον τομέα τής εργασίας4.

Έν παράδειγμα: ”Ας συγκρίνωμεν εν ημιτελές ιωνικόν άνάγλυφον τής Δή?α)υ5, 
τό όποιον μεταξύ άλλων μορφών παρουσιάζει τήν Κόρην καθημένην εις τά γόνατα 
τής Δήμητρος μετά τήν άνοδόν της έκ τοΰ "Αδου καί έναγκαλιζομένην αυτήν μέ συγ- 
κίνησιν καί χαράν, μέ έν δμοιον τό θέμα μαρμάρινον περίοπτον σύμπλεγμα έξ Έλευ- 
σΐνος, αττικόν6. Τό ιωνικόν έργον είναι παλαιότερον, τών αρχών τοΰ 4ου αίώνος, 
τής εποχής ακόμη τοΰ «ωραίου Μειδιακοΰ» ρυθμού, ενώ τό αττικόν φαίνεται νά 
είναι τών μέσων αύτοΰ, τής εποχής κατά τήν όποιαν εκδηλώνονται νέαι «πληθωρι- 
καί» τάσεις εις τήν τέχνην. Καί μολοντούτο αί εκδηλώσεις εις τό αττικόν έργον 
είναι πλέον ήρεμοι, ή δέ Κόρη εύδαιμόνως αναπαύεται εις τήν αγκάλην τής Δήμη-

1 Conze, έ.ά. I, πίν. 78, άρ. 320. Diepoeder, 

Grabreliefs, πίν. 47.
2 Πίν. 73.
3 Πίν. 85.
4 Διά τήν διάφορον εργασίαν υπάρχει ή βασική με

λέτη τοΰ Pfuhe, Spationische Plastik, έν Jdll 935, 
σ. 9 κ. έξ.

5 Δεικνιίον πάντως ίσχυράν αττικήν έπίδρασιν.

Picard, BCH 1931 σ. 11-25, πίν. 1 καί Manuel III, 
σ. 240, είκ. 79.

6 FurtwanglER, AM 1895, σ. 358-9 καί Master
pieces, 1895, σ. 461. Picard, Manuel III, σ. 166. 
Ό FurtwAngeer παρομοίαζε μέ τήν επί τών γονά
των τής Αγίας “Αννης καθημένην Παναγίαν επί έρ
γων τής ’Ιταλικής ’Αναγεννήσεως.
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τρος, κατά τρόπον, ό όποιος υπενθυμίζει γνωστάς άττικάς κλασσικός παραστάσεις 
τοΰ 5ου αίώνος, λ.χ. τοΰ ΓΙαρθενώνος ', τοϋ Έρεχθείου 1 2 κλπ.

Άντιθέτως εις τό ανάγλυφου τής Δήλου ή συγκινητική αυθόρμητος χειρονομία 
τής Κόρης καί ή πλησίασις τής κεφαλής της προς την κεφαλήν τής μητρός, την οποίαν 
βλέπει μέ αγάπην εϊς τούς οφθαλμούς (όπως ά?\,λωστε καί εκείνη την Κόρην), δεικνύουν 
ποιος είναι ό πραγματικός χαρακτήρ τοΰ ’Ίωνος3.

Έάν δεν έχω μεν όμως Ροδιακά επιτύμβια παραδείγματα από τον 4ον αιώνα, 
έ'χομεν εύτυχώς μέχρι στιγμής από την ελληνιστικήν περίοδον τρία ροδιακά επιτύμ
βια, τά όποια παρουσιάζουν τον εναγκαλισμόν καί μάλιστα εις έ'ντασιν fortissimo.

Τό πρώτον έξ αυτών είναι ήδη δημοσιευμένον υπό τοϋ Laurenzi εις τό περιο
δικόν Clara Rhodos4, είκονίζει δέ δύο συζύγους (τον Εϋτυχον καί την ’Αγαθάριον, 
κατά την επιγραφήν), οί όποιοι ρίπτονται περιπαθώς ό εις εις τήν αγκάλην τοΰ άλλου 
(πίν. 27α). Πόσον τεραστία είναι ή άπόστασις, ή όποια χωρίζει τήν σκηνήν αύτήν από 
ό,τιδήποτε έγνωρίσαμεν εις τήν κλασσικήν αττικήν τέχνην, ακόμη καί τοΰ προχωρη
μένου 4ου αίώνος, γίνεται αμέσως καταφανές εις τον καθένα. ’Ακόμη καί ή χειρονομία 
τής Ροδιακής Κριτοΰς είναι σχεδόν διατακτική άν συγκριθή μέ τον βίαιον εναγκαλι
σμόν τών δύο συζύγων τοΰ ελληνιστικού ροδιακοΰ αναγλύφου, όπως διστακτικαί 
σχεδόν δύνανται νά όνομασθοΰν καί αί χειρονομίαι τών αττικών επιτύμβιων τοΰ 
β' ήμίσεος τοΰ 4ου αίώνος. Ό όφθαλμοφανώς κλασσικιστικός χαρακτήρ τών πτυχών 
τών ενδυμάτων τών ροδιακών μορφών προδίδει ότι εύρισκόμεθα εις τό λυκαυγές τής 
ρωμαϊκής εποχής, αλλά, άν έξαιρεθή οϋτος, ή ροδιακή παράστασις φέρει ακόμη πολύ 
έντονον τήν ελληνιστικήν σφραγίδα. Διά τής ίσχυράς συγκλίσεως τών γραμμών τών 
ράχεων, ή οποία άλλοτε ύπεγραμμίζετο ακόμη περισσότερον διά τής ένώσεως τών 
(σήμερον έλλειπουσών) κεφαλών, άπηρτίζετο γενικώς τριγωνικόν σχήμα. Έάν τήν 
παράστασιν φαντασθώμεν περίοπτον, τό σχήμα θά ήτο πυραμιδοειδές. Είναι δέ γνω
στόν πόσον προσφιλείς ήσαν αί πυραμιδοειδείς κατασκευαί εις τήν ελληνιστικήν πε
ρίοδον καί μάλιστα τήν προχωρημένην. Ό τεχνίτης του λοιπόν έμιμήθη ασφαλώς πα- 
λαιότερον πρότυπον, τό όποιον πρέπει νά έγινεν εις τον 2ον ακόμη αιώνα, εις τάς άρ- 
χάς τής υστέρας ελληνιστικής περιόδου, όπως προδίδει ή μεγάλη όρμή καί κίνησις 
τών μορφών, ή όποια φέρει εις τον νοΰν τον «φυγοκεντρισμόν» τοΰ αρχαίου 
«ροκοκό».

Εις τό Μουσεΐον τής Ρόδου όμως υπάρχουν καί άλλαι δύο παρόμοιαι παραστά
σεις επί επιτύμβιων στηλών. Καί αι δύο απεικονίζονται εδώ διά πρώτην φοράν. Τής 
μιας έξ αυτών έγινε σύντομος μόνον μνεία υπό τοΰ Τταλοΰ Di Vita εις ύποση-

1 Ή Αφροδίτη άνακεκλιμένη εις τήν αγκάλην τής 
Διώνης, Smith, πίν. 5.

2 Stevens κλπ. The Erechtheum, πίν. 40, άρ. 11 
καί πίν. 44, άρ. 84.

3 Όλίγας δεκαετηρίδας άργότερον ό Σκόπας από
τήν Πάρον καί ό Βρύαξις άπό τήν ’Ανατολήν έπέβαλον 
ώριστικώς τό ιωνικόν συναίσθημα καί πάθος εις τήν 
τέχνην. Ό PFUHL, έ.ά. σ. 33, δίδει έν παράδειγμα τής

ορμής αυτής άπό τήν άρχαϊκήν άκόμη εποχήν: Τό άνά- 
γλυφον μέ τόν χορόν τών γυναικών άπό τό Καράκιοϊ 
τής Μιλήτου τό άποκείμενον εις τό Βρεταννικόν Μου
σεΐον (περίπου 540 π.Χ.) Br.-Br. 101b καί BrMC, 
Sculpt. 1928, I, 1, πίν. 17.

4 IX, σ. 100 κ.έξ. είκ. 67. Ύψ. 0.88. Ιΐλ. 0.42. 

Εντνχον Λαδικέως \ καί τάς γνναικός αν(τον) 1 
1Αγαίίαρίον ’Λλεξατδρίδος ΜΕ
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μείωσιν άρθρου του έν Archaeologia Classica τοΰ 1949 Ή στήλη εύρέθη το 1948 
εις την μικράν πλησίον τής Ρόδου κειμένην νήσον Τήλον υπό τοΰ συναδέλφου 
κ. Σ. Χαριτωνίδου, τον όποιον ευχαριστώ και εντεύθεν διά την άδειαν φωτογραφή- 
σεως και πρώτης δημοσιεύσεως. Παριστάνονται δύο γυναίκες, αί όποΐαι έναγκαλίζον- 
ται άλλήλας (πίν. 27β). Τα ενδύματα των είναι πολύπτυχα και βαρέα, τής άριστεράς 
δέ τό ίμάτιον αφήνει νά διαφανοϋν αί πτυχαί τοΰ χιτώνος ύπ’ αυτό κατά τον συνήθη 
τρόπον τών ελληνιστικών «ενδυμάτων τής Κώ». Τό πάθος τής σκηνής εκδηλώνεται 
εδώ όχι τόσον μέ την ορμητικήν κίνησιν τών μορφών, όσον μέ την πληθωρικότητα 
τών σωμάτων καί τών ενδυμάτων καί μέ τον ιδιαιτέρως άξιοσημείωτόν τρόπον μέ τον 
όποιον κολλούν τά σώματα (βλ. λ.χ. τούς μηρούς). Ό τεχνίτης λοιπόν τού αναγλύφου 
ήτο πιστός εις την παράδοσιν τοΰ «μπαρόκ» τοΰ 2ου αίώνος π.Χ. Ή γυνή αριστερά 
λ.χ. είναι τοΰ τύπου τοΰ άκεφάλου γυναικείου αγάλματος τοΰ Μουσείου Κωνσταν
τινουπόλεως εκ τής Μαγνησίας, τό όποιον ανήκει εις τά μέσα τοΰ 2ου π.Χ. αί. 1 2· 
Αυτό τούτο τό άνάγλυφον όμως είναι τοΰ 1ου π.Χ. αί., όπως μαρτυρούν οί επιγραφι
κοί χαρακτήρες καί ή τεχνοτροπική άπόδοσις τών ενδυμάτων, τών οποίων αί πτυχαί 
είναι πλέον ελάχιστα πλαστικαί, ίσχυρώς γραμμικαί3.

Ή τρίτη παράστασις είναι επί αγνώστου είσέτι επιτύμβιου στή?ιης (πίν. 27γ)4. 
Ή αξία της έγκειται εις τό ότι όχι μόνον προσθέτει νέον παράδειγμα τοΰ έξεταζο- 
μένου τύπου, άλλ’ ότι σώζει καί τάς κεφαλάς τών έναγκαλιζομένων, οί όποιοι, όπως 
καί εις τήν πρώτην στήλην, είναι άνήρ καί γυνή. Έξαιρετικώς εύγλωττος μάρτυς τοΰ 
ίσχυροΰ ψυχικού πόνου είναι ό τρόπος μέ τον όποιον αί κεφαλαί σφίγγονται εις τον 
ώμον τής έτέρας μορφής.

Εις τάς δύο έκ τών ανωτέρω περιπτώσεων τά επιτύμβια μάς παρουσιάζουν έν 
άνδρόγυνον, τον άνδρα δεξιά, τήν γυναίκα αριστερά. Τό τρίτον παρουσιάζει δύο 
γυναίκας. Αί στάσεις καί εις τά τρία επιτύμβια είναι γενικώς αί αύταί. Τό πρώτον 
μάλιστα καί τό τρίτον άνάγλυφον έχουν έξαιρετικώς παρόμοιας στάσεις καί ενδυμα
σίας. Λογικόν είναι λοιπόν τό συμπέρασμα ότι εις τά δύο αυτά επιτύμβια ύπόκειται 
κοινόν πρότυπον. Τούτο πρέπει νά ήτο άνιδρυμένον εις τήν Ρόδον. Πράγματι, ούδα- 
μοΰ άλλοΰ διεπίστωσα, ακόμη καί εις τήν ελληνικήν ανατολήν, τήν παρουσίαν τοΰ 
συμπλέγματος αυτού. Οί χρόνοι τοΰ πρωτοτύπου εκείνου θά πρέπει νά ήσαν, όπως 
εϊπομεν προηγουμένως, τό β' ήμισυ τοΰ 201J αίώνος, ήτοι ή εποχή τοΰ αρχαίου ρο
κοκό. ’Αλλά καί τό έκ Τήλου άνάγλυφον πρέπει νά έμπνέεται, όπως έλέχθη ανωτέρω,

1 Β.Ε. 189. Σ. 13, σημ. 5. "Υψ. 0.96. Πλ. 0.49, Εις 
τό μέτωπον τής πλίνθου:

’ Α.]γαϋόκλεα 
Ά] πολλοί νίον

καί παρ’ αυτήν άλλη μέ μικρότερους χαρακτήρας. Πιθα
νώς ή δεύτερα αίίτη επιγραφή ανήκει εις μεταγενεστέ- 
ραν χρήσιν τής στήλης: Μενεατρα[

Μενεσ[
Κνιδία 
Γννά δε 

Διοννσ[
2 Schede, Meisterwerke der Tiirkischen Mu-

seen, πίν. 22. Watzinger, Magnesia, πίν. 9, σ. 185. 

Krahmer, RM 1923-4, σ. 180. Horn, Gewand- 
statuen, σ. 64-5.

3 Πρβλ. λ.χ. τό εις τά περί τά 100 π.Χ. έτη άνήκον 
άγαλμα τής Τεγέας, Horn, Gewandstatuen, πίν. 28, 8, 
καί μερικά άλλα τοΰ πρωίμου 1ου αίώνος π.Χ. αυτόθι, 
πίν. 39, ι-3 καί σ. 80 κ.έξ. ’Επίσης βλ. τό έπιτόμβιον 
ροδιακόν άνάγλυφον Cl. Rh. IX, σ. 99, είκ. 65 καί 
τά αγάλματα τής Κώ (α) Cl. Rh. IX, πίν. IX (β) αυ
τόθι, είκ. 30 κακώς χρονολογείται εις τά τέλη άκόμη 
τοΰ 2ον αί. Βλ. καί Magnesia, είκ. 199 καί 200.

4 "Υψ. 0.303. Πλ. 0.283.
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από έργου τοΰ 2ου αίώνος, παλαιοτέρου δμως τοΰ πρωτοτύπου των δύο άλλων ανα
γλύφων, άνήκοντος ακόμη εις την εποχήν τοΰ αρχαίου μπαρόκ.

"Ολα αυτά μάς άποδεικνύουν δτι εις την Ρόδον ύπήρχεν αφθονία επιτύμβιων 
μνημείων με θέμα έναγκαλιζομένας μορφάς, τά όποια ήκολούθουν παλαιάν τοπικήν 
παράδοσιν. [Δεν αποκλείεται δε τό αρχέτυπον δλων των εν λόγω παραστάσεων, τό 
αποτελούν τρόπον τινά τον συνδετικόν κρίκον μεταξύ αυτών καί τών έργων τής πα- 
λαιοτέρας σειράς (Κριτοΰς), να ήτο ζωγραφικόν τι έργον τής Ρόδου, προϊόν τής 
διασήμου Ροδιακής σχολής.

Είναι ενδιαφέρον τώρα να μελετήσωμεν ποΐαι είναι αί εκδηλώσεις εις τά μετα
γενέστερα επιτύμβια τών ’Αθηνών. Έναγκαλιζομένους συναντώμεν ενίοτε εις με
ρικά αύτοκρατορικής εποχής αττικά επιτύμβια. Έπί παραδείγματι εις τάς στήλας 
Conze 1879 και 18801 και Conze 1883 2. Εις τήν πρώτην έξ αυτών παριστάνεται 
έν καθήμενον ζεύγος, ό άνήρ περιβάλλει τήν γυναίκα. Εις τήν δευτέραν και τήν τρί
τη ν εικονίζονται δύο καθήμεναι γυναίκες, ή μία περιβάλλει τήν άλλην. "Ενα άλλον 
τύπον εναγκαλισμού παρουσιάζει μία σειρά ρωμαϊκών επιτύμβιων3 με δύο μορφάς, 
έκ τών οποίων ή μία συμπλέκει τάς χεΐρας περϊ τον ώμον τής άλλης4.

Άλλ’ ό εναγκαλισμός εις καμμίαν από αύτάς τάς περιπτώσεις δεν πλησιάζει τήν 
δύναμιν τής έκφράσεως τού Ροδιακού εναγκαλισμού. Αί άττικαι χειρονομίαι είναι 
τυπικαί καϊ άσχετοι προς τον πόνον τού θανάτου. Οΰτω αί τής πρώτης κατηγορίας 
τών προαναφερθέντων μνημείων έκπηγάζουν από τήν πλουσίαν ερωτικήν εικονογρα
φίαν τής εποχής (ή οποία καί αυτή, σημειωτέον, τροφοδοτείται κατά τό πλεΐστον από 
τον μικρασιατικόν ή τον ίταλιωτικόν κόσμον). Έπί παραδείγματι υπενθυμίζω δτι 
ή παράστασις τού επιτύμβιου Conze 1879 ομοιάζει με τήν κεντρικήν σκηνήν τών 
Άλδοβρανδινείων γάμων5ώςκαί μέ διάφορα πήλινα ειδώλια τής ελληνιστικής πε
ριόδου6. ’Ανάλογα ισχύουν καί διά τάς στήλας Conze 1880 καί Conze 1883.

Άφ’ ετέρου ή χειρονομία τής άριστεράς γυναικός έπί τής δευτέρας σειράς τών 
επιτύμβιων (ήτοι Conze 1939-1943, ώς καί τών παρομοίων νεοαττικών διακοσμητι- 
κών έ'ργων) δεν είναι, δπως φαίνεται, είμή παραλλαγή παλαιοτέρου [γνωστού κλασσι
κού «θέματος», τό όποιον παρουσιάζει τήν μίαν μορφήν στηρίζουσαν τήν μίαν έκ 
τών χειρών εις τον ώμον τής άλλης7 ή δε δλη στάσις τής γυναικός αυτής, καθώς 
καί ό τρόπος ένδυμασίας της, υπενθυμίζει ίσχυρώς τήν ορθήν Υγείαν τού γνωστού· 
Σκοπαδείου συμπλέγματος μέ τον καθήμενον ’Ασκληπιόν8.

1 Εις πίνακα 400.
2 Εις πίνακα 401, στήλη Ιατρικής.
3 Conze 1939-1943, πίν. 418. Ό τύπος άπαντα 

ενίοτε καί εις διακοσμητικά νεοαττικά ανάγλυφα, δπως 
λ.χ. τό προστομιαΐον Albani, άρ. 74, βλ. κατωτέρω.

4 Κατάλογον δίδει ό Hauser είς Die Neuattischen
Reliefs, σ. 141 κ.έξ. Βλ. καί Arndt, La Glyptotheque
Ny-Carlsberg, σ. 140, είκ. 74-5. Ameeung, Vat.
Kat. II, σ. 605 καί RM 1909, σ. 189 κ.έξ. (νεο
αττικόν, γνωστόν μόνον έκ σχεδιογραφήματος εις
Windsor). Hauser, Jdl 1889, σ. 255 κ.έξ. (θρόνος

είς Παλέρμον). Heebig3 II, σ. 399-400, άρ. 1827. 
ΕΑ 3517 (Albani). Speier, RM 1932, σ. 86-7. 
Kleiner, Tanagrafiguren, σ. 248. Neutsch, Stu- 
dien zur Vortanagraisch -Attiscben Koroplastik, 
σ. 26.

5 Βλ. λ.χ. Pfuhe, MuZ, 709. Swindler, Ancient 
Painting, είκ. 531 κ.έξ.

6 Λ.χ. τά Winter, II, σ, 232, 3, σ. 233, 1, 3 κλπ.
7 Βλ. Speier, RM 1932, πίν. 1 κ.έξ.
8 Βλ. Neutsch, έ.ά. πίν. 12 κ.έξ. καί σ. 22 κ.έξ. Ό 

κάπως precieux χαρακτήρ τών συμπλεκόμενων χειρών,
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Τά "Αττικά επιτύμβια λοιπόν τής μεταγενεστέρας περιόδου περιορίζονται εις 
την άπόδοσιν τύπων τής παλαιοτέρας τέχνης, οί όποιοι ούδεμίαν σχέσιν έχουν με τον 
■θάνατον. Σποραδικώς ακούονται καί μερικοί τρυφερώτεροι τόνοι, όπως λ.χ. εις τό 
έπιτύμβιον τής Μιλησίας1, άλλ’ ούδαμοϋ, έφ’όσον γνωρίζω, συναρπάζονται οί τεχνΐ- 
ταί των εις την άπεικόνισιν σκηνών βιαίου πάθους.

Διά νά συμπληρωθή όμως ή είκών τής ’Αττικής στάσεως εις τό θέμα των χειρο
νομιών τών νεκρικών μορφών πρέπει νά μνημονευθή εν ακόμη, περίοπτον αυτήν την 
•φοράν, έργον τής νεοαττικής κλασσικιστικής τέχνης τής πρωίμου αύτοκρατορικής πε
ριόδου. Τό έργον αυτό είναι τό γνωστόν σύμπλεγμα τοϋ «Όρέστου καί τής Ήλέ- 
,κτρας» τής έν τώ μουσείω τών Θερμών τής Ρώμης συλλογής Ludovisi '2, τό όποιον 
υπογράφει ό κλασσικιστής γλύπτης Μενέλαος, μαθητής τοϋ Στεφάνου, έργασθείς επί 
τής εποχής τοϋ Αύγούστου. Τό έργον ήτο έπιτύμβιον, όπως μαρτυρεί ή κουρά τής 
«Ήλέκτρας» καί ή παρουσία μιας Άττικοΰ σχήματος στήλης, χρησιμευούσης ώς στή
ριγμα τοϋ άριστεροϋ σκέλους τοϋ νέου καί ύπογραμμιζούσης όχι μόνον τον νεκρικόν 
χαρακτήρα τοϋ έργου 3 αλλά καί τό ότι ό νέος είναι ό νεκρός.

Εις τήν σύνθεσιν λοιπόν τοϋ έργου δεν δύναται νά άρνηθή κανείς ότι υπάρχει 
ροή καί ρυθμός, άλλ’ ή κίνησις τών βραχιόνων, προ πάντων τοϋ νέου καί ή όλη του 
στάσις4, είναι ψυχρά, επιδεικτική, θεατρική, ό καλλιτέχνης του δηλαδή όχι μόνον 
εδανείσθη παλαιότερα «θέματα», προσπαθήσας, άνεπιτυχώς κατά τό πλεΐστον, νά τά 
εναρμόνιση εις τήν σύνθεσιν, αλλά προσέδωσεν εις τήν μορφήν καί πολλήν πεποίθησιν, 
δηλαδή τήν γνώσιν ότι συγκεντρώνει τήν προσοχήν τοϋ θεατοϋ. Με τον νούν λοιπόν

λεσμα είναι ελάχιστα πειστικόν καί ικανοποιητικόν (παρ’ όλον ότι ή «Ήλέκτρα» 
είναι κάπως καλυτέρα) καί μάς αφήνει σχεδόν άσυγκινήτους, όπως συμβαίνει καί μέ 
τά έργα τών νεωτέρων συναδέλφων του Canova καί Thorwaldsen.

Είναι ίσως πιθανόν ότι τό σύμπλεγμα τού «Όρέστου καί τής Ήλέκτρας» καθώς 
καί άλλα παρόμοια, τών οποίων σώζεται μόνον ή έκατέρα τών μορφών5, ένεπνεύσθη 
ό Ίταλιώτης αυτός καλλιτέχνης από παλαιότερα ύστεροκλασσικά επιτύμβια περίοπτα 
■έργα τού Τάραντος6, όπου αί μορφαί θά συνεδέοντο ασφαλώς καλύτερον καί τό αί
σθημα θά ήτο πηγαίον' επειδή όμως τίποτε σχεδόν από αυτά δεν γνωρίζομεν, 
προτιμώ νά έπανέλθω εις τά ταπεινά Ροδιακά ανάγλυφα, τά οποία φανερώνουν

«πως καί τό γεγονός δτι όλα τά έν λόγφ ανάγλυφα εί
ναι μεταγενέστερα, ύποδηλοΰν δτι ή άντιγραφομένη 
-μορφή δεν ανάγεται εις κλασσικόν πρότυπον, άλλ’ εϊς 
έργον τής νεοαττικής τέχνης, τό όποιον θά άπετέλει 
τρόπον τινά τον συνδετικόν κρίκον μέ τήν ‘Υγείαν τοϋ 
2κόπα.

1 Conze, 1854, πίν. 392.
2 Friederichs- Woeters, Gipsabgiisse, άρ. 1560. 

FurtwAngeER, Sammlung Sabouroff, σ. 50-1. Hee· 
big3 1314. Br.-Br. 309. Arndt, EA 258-61. Lippold, 
Or. PI. 386, πίν. 135, 4. Borda, La Scuola di Pasi- 
teles, σ. 94 κ.έξ.

3 Borda, έ.ά. σ. 96.

4 Βλ. τάς παρατηρήσεις τοΰ FurtwAngeER, έ.ά. 
σ. 51, σημ. 1: Ή προσπάθεια τοΰ καλλιτέχνου νά δώση 
όσον δυνατόν περισσότερον τήν προσθίαν όψιν τών εϊ- 
κονιζομένων εϊχεν ως άποτέλεσμα καί αί δυο μορφαί 
νά στραφούν μέ τόν άξονά των προς τά έξω, περισσό
τερον ή δσον είναι φυσικόν νά συμβαίνη όταν συναν
τιόνται δυο πρόσωπα.

5 Borda, έ.ά. σ. 108-110. "Αγαλμα κόρης εϊς Ρ. Do- 
ria, εΐκ. 22-4, άγαλμα γυμνοΰ νέου, αυτόθι, ε’ικ. 25-7 
κλπ.

6 Borda, έ ά. σ. 101-2. Κατά τούς FurtwAngeER, 
Heebig, Arndt κλπ. τό σύμπλεγμα έμπνέεται άπό τήν 
άττικήν τέχνην τοΰ 4ου αί. (επιτύμβια ανάγλυφα).
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εν γνησιωτερον αίσθημα. 0 πόνος, τον όποιον εκφράζει ό «τελευταίος ασπα
σμός» εις τά έν λόγω επιτύμβια, δεν έχει τίποτε το όμοιον εις τα αττικά έργα. 
Είναι γνησία έκδήλωσις τοϋ χαρακτήρος τοϋ Ροδιακοΰ κόσμου, ό όποιος δεν κει- 
ται μακράν τής ’Ασίας. Καί είναι βεβαίως αληθές ότι ή Ροδιακή τέχνη, καίπερ 
άνήκουσα εις τον ασιατικόν γενικώς κύκλον, δεν φέρει όμως τόσον έντονον την 
σφραγίδα τοϋ «μπαρόκ» κατά την ελληνιστικήν περίοδον, όσον ή καθαυτό μικρασια
τική, τοϋτο δέ τό διαπιστώνει καί εις τον ροδιακόν ρητορικόν λόγον ό Κοί-ΝΤΙΛΙΑΝΟΣ1, 
οπωσδήποτε όμως έν είναι βέβαιον, ότι εις τάς άκτάς τής Ρόδου έκσποϋν, έστω καί 
έξησθενημένα κάπως, τά μεγάλα κύματα τού ’Ασιατικού πάθους. Δι’ αυτό καί αρμό
ζει νά ένθυμηθώμεν τί λέγει ό αυτός πάλιν Κο·γντιλιανος όταν όμιλή διά τον ’Ασια
τικόν λόγον2: quod Attici limati quidam et emuncti, rihil inane aut redundansferebant,. 
Asiana gem tumidior alioqui atque jadantior vaniore etiarn diccndi gloria inf lata est.

Οί ?Αγοι τού Κοϊντιλιανοϋ έχουν βεβαίως κάποιαν υποτιμητικήν άπόχρωσιν. 
Την τέχνην όμως τής Ελληνικής ’Ασίας δεν είναι ορθόν νά άξιολογήσωμεν τόσον 
χαμηλά, διότι ό ’Ασιατικός όγκος έχει νά παρουσιάση αριστουργήματα, όπως είναι 
λ.χ. ή μεγάλη Περγαμηνή ζωφόρος καί τόσα άλλα, καί φυσικά καί έν πλήθος άλλων 
μετριωτέρων, αλλά δροσερών έργων.

Έάν πάντως ή ιδία ή ’Ασία δεν μάς διέσωσε μέχρι τοΰδε καμμίαν συγκινητικήν 
σκηνήν τοϋ είδους τό όποιον παρουσιάζουν τά Ροδιακά επιτύμβια, ό λόγος είναι 
χωρίς αμφιβολίαν ότι έλειπεν από τήν καθαυτό ’Ασιατικήν τέχνην ό σχετικός τύπος. 
Εις τήν Ρόδον τό «θέμα» τοϋ έναγκαλισμοΰ εις τά επιτύμβια έχει μακράν ιστο
ρίαν, όπως είδομεν: φθάνει εις τον 5ον ακόμη αιώνα' τήν έντονωτέραν του έκφρασιν 
όμως λαμβάνει κατά τήν ύστάτην ελληνιστικήν περίοδον, άφοϋ διήλθεν ασφαλώς από 
πολλούς ενδιαμέσους σταθμούς, ό καθείς τών όποιων θά προσέθετεν οπωσδήποτε 
κάτι εις τό έκάστοτε παραλαμβανόμενον σχήμα. Οί πλεΐστοι από αυτούς τούς στα
θμούς μάς λείπουν δυστυχώς. ”Ας έλπίσωμεν ότι τό μέλλον κάποτε θά δεχθή νά μάς: 
αποκάλυψη μέρος τουλάχιστον αυτών.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΟΝΤΑΣ

1 Inst. Orat. XII 10, 19. τοΰ Άσιανισμοΰ τόσον εις τον λόγον, οσον καί εις τήν
2 έ.ά. XII 10, 17. Βλ. τό άρθρον τής Margit τέχνην. Έκ τούτων εκείνο τό όποιον έδώ κυριαρχεί

FalknER εις OJh 1946, σ. 1 κ.έξ. Ασιανός ζήλος und είναι ή έμφασις (τά άλλα είναι ό αστεϊσμός,
der Pergamon-Fries, όπου διακρίνονται τά στοιχεία καί ό υπερβολικός ρεαλισμός).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:06 EEST - 18.237.180.167



Αρχαιολογική Εφημερις 1958 ΠίΝΑΞ 27

Αν
άγ

λυ
φα

 Μο
υσ

είο
υ Ρ

όδ
ου

.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:06 EEST - 18.237.180.167


