
ΧΑΛΚΗ ΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΓΑΛΛ1ΗΝΟΥ

Εις την εικονιστικήν τέχνην τής αύτοκρατορικής Αύλής αί κεφα?ιαί τοΰ Γαλ- 
λιηνοϋ σημειώνουν απότομον αλλαγήν: αντ'ι τής ρεαλιστικής άποδόσεως των φυσιο
γνωμικών στοιχείων,ή οποία χαρακτηρίζει τάς π?ιήρεις πάΰους εικόνας των προκατό- 
χων του, από τοΰ Μαξιμίνου Θρακός μέχρι τοΰ Τριβωνιανοΰ Γάλλου, εις έκείνας επι
κρατεί έξιδανίκευσις κα! ήρέμησις τών μορφών. Ό κλασσικισμός είναι απαραγνώριστος 
τόσον είς τά πλαστικά εικονιστικά έργα, όσον καί εις τά νομίσματα τοΰ αύτοκράτορος.

Ή τεχνοτροπία αυτή έχει την πηγήν της είς τον κλασσικισμόν διαφόρων εποχών, 
άφ’ ενός μέν τής τέχνης τοΰ Αύγουστου, τοΰ Άδριανοΰ καί τών Άντωνίνων, άφ’ ετέ
ρου δε τής άρχαιοτέρας ελληνικής παραδόσεως λ Διά τήν πλαστικήν τοΰ 3ου μ.Χ. αίώ- 
νος αί «εικόνες» τοΰ Γαλλιηνοΰ είναι τά σημαντικώτερα τεκμήρια «άναγεννήσεως»> 
έκδηλωθείσης παραλλήλως είς τήν παιδείαν καί είς τήν φιλοσοφίαν τής εποχής 1 2.

Ή επιστροφή τής εικονιστικής πλαστικής είς τον κλασσικισμόν παλαιοτέρων επο
χών δεν περιορίζεται είς τά «πορτραΐτα» τοΰ αύτοκράτορος. Πολλά άλλα,όμοιας τεχνο
τροπίας είκονίζοντα αγνώστους κατετάχθησαν μετά πειστικότητος είς τήν ιδίαν εποχήν· 
Άρκεταί σαρκοφάγοι μέ άναγλύφους παραστάσεις δύνανται νά προστεθούν είς τά 
αντιπροσωπευτικά μνημεία τής εποχής3. Πρόβλημα όμως παραμένει άν τό φαινόμενον 
τής επιστροφής προς τον κλασσικισμόν, τό όποιον παρατηρεϊται κατά καιρούς καί είς 
άλλας περιόδους τής ρωμαϊκής τέχνης, άπετέλεσεν, ώς προς τήν περίοδον ταύτην, τήν 
έκδήλωσιν βαΰυτέρας ούσίας τής τέχνης τών Ρωμαίων ή «άντίδρασιν» βραχείας χρονι
κής διαρκείας, έπιβληθεΐσαν υπό τοΰ αύτοκράτορος καί τοΰ φιλελ,ληνικοΰ περιβάλλον
τος τής Αύλής του 4. 'Ωσαύτως είναι δύσκολον επί τοΰ παρόντος νά άναμετρηθή ή 
συμμετοχή τών επαρχιών τοΰ Ρωμαϊκού κράτους είς τήν κίνησιν τής κλασσικιστικής

1 G. Rodbnwaldt, ΑΑ 46, 1931, or. 320 κ.έ. G. Ma
thew, The Character of the Gallienic Renaissance, 
JRSt 33, 1943, σ. 65 κ.έ. E. B. Dusenbery, Sour
ces and Development of Style in Portraits of Gal- 
lienus, Marsyas ;4, 1948, a. 1-17.

2 A. Alfoldi, Die Vorherrschaft der Pannonier 
im Romerreiche und die Reaktion des Hellentums 
unter Gallienus. 25 Jahre RSmisch - Germanische 
Kommission,1930, σ. 11 κ.έ. R. DelbrOck:, Die Miinz- 
bildnisse von Maximinus bis Carinus. Herrscher- 
bild, III 2, Berlin 1940, o. 46. HElga von Heintze, 

Romische Portrat- Plastik, 1961, a. 14.
3 Διά τάς «εικονιστικός» κεφαλάς πρβλ. G. Bovini,

Osservazioni nella Ritrattistica romana da Trebo- 
niano Gallo a Probo, Mon.Ant. 39, 1943, στ. 182 κ.έ. 
W.H. Schdchhardt,AntikePlastik,hgg. imAuftra- 
ge des D. A. Inst.,H. von Heintze, Drei spatantike

Portratstatuen, Berlin 1962, σ. 16 κ.έ. Διά τάς σαρκο
φάγους, Ν. Himmelmann - Wildschutz, Sarkophag 
eines gallienischen Konsuls, Festschrift fur Fried
rich Matz, 1962, σ. 113 κ.έ. At νεώτεραι έκ τών αττι
κών σαρκοφάγων, αί όποΐαι ε’ικονίζουν τούς μύθους 
τοΰ 'Ιππολύτου, τοΰ Άχιλλέως κλπ. (Β. ΚΑΛΑΙΠΟΛΙΤΗ, 
Χρονολογική Κατάταίις τών μετά μυθολογικών παρα
στάσεων αττικών σαρκοφάγων, Άθήναι 1958, σ. 28-32, 
άρ. 160-213, πίν. 6), συγκρινόμεναι προς άλλας τών 
αρχών τοΰ 3ου μ.Χ. αίώνος (ε.ά. σ. 21-25, άριθ. 85-133), 

δεικνύουν τήν επιστροφήν πρός τόν κλασσικισμόν καί 
είναι δυνατόν νά ανήκουν εις τήν εποχήν τοΰ Γαλ
λιηνοΰ.

4 Ή πρώτη άποψις ύπεστηρίχθη υπό τοΰ Β. Schwei

tzer έν Nederlands Kunsthist. Jaarboek 5, 1954, 
σ. 173 κ.έ., πρβλ. Ν. Himmelmann - Wildschutz, 

έ.ά. σ. 112, ΰποσ. 13.
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142 Βασιλείου Γ. Καλλιηβλίτου ΑΕ 1960

«άναγεννήσεως»1. Εις την Ελλάδα, αύτη αντιπροσωπεύεται μέχρι τοΰδε με ολίγα σχε
τικούς παραδείγματα μέτριας ποιότητος, πλήν έξαιρέσεών τινων.

Ή ενταύθα δημοσιευόμενη χαλκή κεφαλή διακρίνεται ακριβώς διά την έξαίρετον 
ποιότητά της καί είναι τό μόνον διασωθέν χαλκοΰν έ'ργον ελληνικού, πιθανώτατα αττι
κού, εργαστηρίου τής εποχής αυτής, ώστε καί διά τον λόγον ακόμη αυτόν, πολύτι
μον. Ή δομή, ή στάσις, ή έ'κφρασις, όπως καί αί επί μέρους μορψαί, τό σχήμα τού 
κρανίου, ή κόμη, οί οφθαλμοί, τό στόμα καί ή περιοχή του, δεικνύουν προφανή συγγέ
νειαν μέ εικονιστικός κεφαλάς τής εποχής τού Γαλλιηνού, ιδίως μέ τάς κεφαλάς αυτού 
τού αύτοκράτορος, ώστε ή κατάταξίς της μεταξύ των έργων τής περιόδου τού Γαλ
λιηνού είναι αναμφισβήτητος. Άλλ’ ιδιαιτέρως έντονα προβάλλεται εις την χαλκήν 
κεφαλήν ό κ?\,ασσικισμός τής ελληνικής παραδόσεως. Τούτο βεβαίως δεν είναι άσχετον 
προς τήν προέλευσιν τού γλυπτού, δηλ. προς τό περιβάλλον έν μέσω τού οποίου είργά- 
σθη ό χαλκοπλάστης 1 2.

Ή κεφαλή είκονίζει άνδρα εις τήν ακμήν τής ηλικίας του, τριάκοντα έ'ως τεσσα
ράκοντα ετών. Τό ύψος μετά τού λαιμού είναι 0.37 μ., χωρίς τον λαιμόν 0.26 μ., πλά- 
τος κατά τό επίπεδον τών κροτάφων 0.20 μ.3. Πράσινη έπίχρωσις καλύπτει τήν επιφά
νειαν, ενιαχού μόνον παρουσιάζουσαν έρυθρωπάς οξειδώσεις σιδήρου ή ύποξειδίου τού 
χαλκού. Τό τοίχωμα τού μετάλλου έχει πάχος 3-4.5 χιλιοστών. Εις τήν ακμήν τής βά- 
σεως τού λαιμού διαχωρίζεται ταινία πλάτους 0.01, ή οποία δεν έχει τήν λείανσιν τής 
λοιπής επιφάνειας, έπικαλυπτομένη προφανώς κατά τήν προσαρμογήν τής κεφαλής 
προς τον κορμόν, από τού οποίου έχει άποκολληθή 4.

Ή φωτογραφία τής είκόνος 1 έλήφθη προ τού καθαρισμού καί δεικνύει τό ίζημα 
τής επιφάνειας, τό όποιον άφηρέθη εύχερώς. Ή διατήρησις είναι άρίστη. Οί πόροι, οί 
παρατηρούμενοι εις τινα σημεία επί τού κρανίου, οφείλονται εις τάς προκαλουμένας

1 Ή γεωγραφική έκτασις τοΰ κλασσικιστικοΰ ρεύμα
τος εντός τοΰ ρωμαϊκού κράτους κατανοεΐται, αν λη- 
φθοΰν υπ’ δψιν άφ’ ενός τά γαλατικά νομίσματα τοΰ 
Postumus καί τοΰ Tetricus (R. DELBrOck, ε.ά. πίν.19 
καί 21) καί άφ’ ετέρου αί εικονιστικά! κεφαλαί καί αί 
σαρκοφάγοι τής Μ. ’Ασίας, πρβλ. L. BuddE έν Jdl 54, 
1939, σ. 249-255. Αί εικονιστικά! κεφαλαί τής Μ. ’Ασίας 
έχουν ιδιαίτερον χαρακτήρα, είναι δέ γνωστή ή έπί- 
δρασίς των εις τήν Δύσιν, πρβλ. C. C. VERMEULE, 
A Graeco-roman Portrait of the Third Century A. D. 
and the Graeco-asiatic Tradition in Imperial 
Portraiture from Gallienus to Diocletian, Dumbar
ton Oaks Papers 15, 1961, σ. 4 κ.έ.

2 Ή κεφαλή εύρέθη τυχαίως τφ 1958 έν Σάμη τής 
Κεφαλληνίας έντός φρέατος, παρά τόν εξωτερικόν βό
ρειον τοίχον ρωμαϊκοΰ βαλανείου, τό όποιον άνεσκάφη 
έν συνεχεία υπό τοΰ ύπογράφοντος τό παρόν άρθρον, 
πρβ. Α. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, Τό ”Εργον τής Άρχαιολ. Εται
ρείας 1959 (1960), σ. 82, αύτ. 1960 (1961), σ. 111. Τό βα- 
λανεΐον ήτο γνωστόν ήδη υπό τοΰ Ο. RiEmann, Re- 
cherches archeologiques sur les lies ioniennes, 
II. Cephalonie, 1879, a. 42. Περί τοΰ ευρήματος πρβλ. 
Chronique des fouilles έν BCH 83, 1959, σ. 659 καί

M. Hood, Archaeological Reports for 1958, σ. 12, 

μέ άπεικόνισιν ή οποία παραμορφώνει τόν χαρακτήρα 
τοΰ έργου. Ή κεφαλή φυλάσσεται προσωρινώς εις τό 
’Εθνικόν ’Αρχαιολογικόν Μουσεΐον. Διά τάς έξοχους 
φωτογραφίας, αί όποΐαι δημοσιεύονται ένταΰθα καί 
οφείλονται εις τήν κ. Eva Maria Czako, ευχαριστώ 
τόν κ. Ε. Kunze, διευθυντήν τοΰ Γερμανικοΰ Άρχαιολ. 
’Ινστιτούτου ’Αθηνών. ’Εκφράζω έπίσης τήν ευγνωμο
σύνην μου πρός τήν Δίδα V. Verhoogen διά τήν φω
τογραφίαν τής κεφαλής τών Βρυξελλών, ανεκδότου 
ε’ισέτι, καί διά τήν γενναιόφρονα άδειαν άπεικονίσεώς 
της (είκ. 2).

3 Συμπληρωματικοί μετρήσεις, ΰψ. μετώπου 0.05, 
άπόστασις μεταξύ τής ρίζης τής ρινός καί τοΰ μέσου 
τοΰ στόματος 0.095, μέχρι τοΰ άκρου τής σιαγόνοςθ.15. 
Μήκος όφθαλμοΰ 0,04, μήκος τοΰ στόματος 0.055.Άπό- 
στασις από τής έξωτερικής γωνίαςτοΰ άριστεροΰ όφθαλ
μοΰ μέχρι τοΰ κέντρου τοΰ ώτός 0.09, έπί τής δεξιάς 
πλευράς 0.075. Άπόστασις άπό τής εσωτερικής γωνίας 
τοΰ άριστεροΰ όφθαλμοΰ μέχρι τοΰ μέσου τοΰ στό
ματος 0.08, έπί τής δεξιάς πλευράς 0.075.

4 Ή κεφαλή θά ήδύνατο νά άνήκη εις όλόσωμον 
ανδριάντα ή εις προτομήν·
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κατά την χώνευσιν τοΰ μετάλλου φυσσΑλίδας. Είς άλλα τινά σημεία διακρίνεται ή μετά 
την χώνευσιν πλήρωσις τών οπών τής έπιφανείας, όφειλομενών είς ελαττώματα τής 
χωνεύσεως, άλλ’ ασυμπλήρωτος παρέμεινε μικρά οπή άνωθι τοΰ δεξιού ώτδς καί 
άλλη, υπό τό πτερΰγιον τής ρινός. Παρατηρεΐται έξομάλυνσις διά ρίνης τής έπιφανείας 
τοΰ κατωτάτου βοστρύχου τής κόμης, 
παρά τον δεξιόν κρόταφον, τοΰ οποίου 
τό αγκυλωτόν άκρον είχε προφανώς 
αποκοπή κατά την χώνευσιν τοΰ με
τάλλου.

Αί όφρύες, ό μΰσταξ, τό γένειον, 
δηλοΰνται δι’ εν ψυχρφ έγχαράξεως 
μικρών γραμμών, ευθειών ή έλαφρώς 
τοξοειδών, ενίοτε κυματοειδών. Είς 
την κόμην επίσης αί επί μέρους τρίχες 
έχουν χαραχθή εν ψυχρφ. Είς τάς γνά
θους καί επί τοΰ λαιμοΰ, κάτω τής 
σιαγόνος, ή έγχάραξις έξετελέσθη επί 
έλαφράς έξάρσεως τής έπιφανείας, άπο. 
διδοΰσης τό τρίχωμα, ούχί δηλ. αμέ
σως επί τής έπιδερμίδος. Αί βραχεΐαι 
εγχάρακτοι γραμμαί τοΰ γενείου 
κατέρχονται επί τοΰ λαιμοΰ κατά λο
ξήν προς τά όπίσω καί κάτω κατεΰ- 
θυνσιν, μέχρι τοΰ έλαφρώς διογκουμέ- 
νου μήλου τοΰ Άδάμ. Κατά τον ίδιον 
τρόπον, διά γραμμών χαραχθεισών έν 
ψυχρφ, σχηματίζεται ό μύσταξ, μή δια
χωριζόμενος από τοΰ γενείου. Καί αί 
όφρύες δηλοΰνται διά βραχειών ορι
ζοντίων ή έλαφρώς τοξοειδών γραμ
μών, κεχαραγμένων άδρώς δι’ οξέος 
οργάνου επί τής ακμής έπιφανείας διογκουμένης ιδίως κατά τά έξωτερικά πέρατα.

Οί συμφυείς βολβοί τών οφθαλμών είναι αρκετά έπίπεδοι, δεν παρουσιάζουν δηλ. 
αίσθητώς κυρτήν έπιφάνειαν. Ή ίρις είναι γραμμή έγχάρακτος άποτελοΰσα τά 3/4 κύ
κλου καί καταλαμβάνουσα τό δλον σχεδόν ύψος τής έπιφανείας τοΰ βολβοΰ, ή δέ κόρη 
τών οφθαλμών δηλοΰται διά κυκλοτεροΰς κοιλότητος, τής οποίας ή περιφέρεια έφά- 
πτεται τών άνω βλεφάρων. Τά άκρα τούτων έπιτέμνουν τά αντίστοιχα άκρα τών κάτω 
βλεφάρων είς τάς έξωτερικάς γωνίας.

Οί οφθαλμοί, κύριοι φορείς τής έκφράσεως, αρκετά βαθέως έγκοιτασμένοι, έντε- 
λώς ανοικτοί, με όξέως περιγραφόμενα βλέφαρα, είναι άμυγδαλόσχημοι καί ώς προς 
τήν θέσιν των, ασύμμετροι, διά την στροφήν τής κεφαλής προς τά δεξιά. Δηλ. ό δεξιός

Είκ. 1. Χάλκη κεφαλή εκ Σάμης προ τοΰ καθαρισμού.
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παρίσταται χαμηλότερα και λοξώτερα και είναι κατά τι ευρύτερος, έν συγκρίσει προς 
τον αριστερόν. Τα μεγάλα μέν, άλλα χαμηλά τόξα των όφρΰων πλαισιοϋνται άνω διά 
παραλλήλων αύλάκων, αί όποΐαι εξαιρούν την πλαστικότητα των όφρΰων. Μεταξύ αύ- 
τών, εις την ρίζαν τής ρινός, ή κοιλότης είναι άβαθής, μετά δε τά εξωτερικά των κέ
ρατα σχηματίζονται τά επίπεδα των κροτάφων άποτόμως, άνευ ενδιαμέσου μεταβάσεως.

Έπι τοΰ χαμηλού μετώπου, τού οποίου ή επιφάνεια είναι βαθύτερα έν σχέσει 
προς την άναγλυφικήν έξαρσιν των όφρΰων, διαγράφονται άβαθεΐς ρυτίδες, ύπό μορ
φήν δΰο παραλλήλων, ελαφρώς κυματοειδών, γραμμών.

Σημαντικοί φορείς τής έκφράσεως είναι επίσης ή εΰγραμμος ρίς καί τό αριστο
τεχνικούς διαγραφόμενον κλειστόν στόμα με την τρυφεράν έξαρσιν τών χειλέων, τών 
οποίων τό κάτω είσέχει ελαφρώς. Μικρόν διόγκωμα, έκ πρώτης δι[ιεως δυνάμενον νά 
έκληφθή ώς ανωμαλία εις την διάπ?ωισιν τοΰ ύπό την ρίνα λακκίσκου, έχοντος περί
γραμμα σταγόνος, αποτελεί ίσως, ώς θά ίδωμεν, στοιχεΐον διά την άναγνώρισιν τοΰ 
είκονιζομένου. Ή καμπύλη τοΰ πηγουνίου διακόπτεται εις τό μέσον ύπό τής σχεδόν 
αφανούς χαρακτηριστικής κοιλότητος.

Τό σχήμα τοΰ προσώπου είναι φοειδές, με τό κάτω μέρος, διά την προεξοχήν τών 
γνάθων, άνεπτυγμένον καί εύγραμμον κατά τάς παρειάς καί τήν σιαγόνα. Γενικώς 
όμως ελλείπει ή έντονος πλαστική διάκρισις τών επί μέρους ανατομικών λεπτομερειών 
τοΰ προσώπου, τό όποιον παρίσταται, ιδίως κατά τό δεξιόν τμήμά του, ώς σχεδόν 
ενιαία έπιφάνεια. Πράγματι, διαφορά παρατηρεΐται εις τήν διάπ?ατσιν τών δύο ήμιμο- 
ρίων τοΰ προσώπου. Τό αριστερόν ζυγωματικόν παρουσιάζει σχετικήν διόγκωσιν έν 
συγκρίσει προς τό δεξιόν, τό όποιον είναι άσυμμέτρως πεπλατυσμένον. Ή διαφορά 
όφείλεται-όπως καί ή άσυμμετρία μεταξύ τών οφθαλμών —εις τήν στροφήν τής κεφα
λής προς τά δεξιά. Δεν γνωρίζω αν δύναται νά άποδοθή είς τήν αύτήν αιτίαν διαφορά 
παρατηρούμενη είς τήν διάπλασιν τών άντιτράγων τών δΰο ώτων. Άλλ’ή κίνησις δια- 
πιστοΰται κυρίως καί σαφώς έκ τής παρεκκλίσεως προς τά δεξιά, 2 εκατοστών τοΰ μέ
τρου, τοΰ κέντρου τοΰ λακκίσκου είς τον λαιμόν, από τοΰ καθέτου άξονος τοΰ προσώ
που. Επομένως ή ορθή δψις τής κεφαλής αποδίδεται είς τήν φωτογραφίαν τοΰ πίνα- 
κος 7. Ή προς τά δεξιά καί ολίγον προς τά άνω κίνησις τής κεφαλής ακολουθεί τήν 
κατεύθυνσιν τοΰ βλέμματος μακράν προς τό άπειρον, μέ τήν άνάλογον τοποθέτησιν 
τής κόρης τών οφθαλμών.

Λίαν χαρακτηριστικόν στοιχεΐον διά τον τεχνοτροπικόν καί χρονολογικόν καθορι
σμόν τοΰ έργου είναι ή διάταξις τής κόμης. Κατ’ αρχήν δύναταί τις νά διαπιστώση έν 

, σημαντικόν γνώρισμα, παρατηροΰμενον συνήθως είς τά έργα τοΰ 3ου μ.Χ. αίώνος: ή 
κόμη, παρά τήν πλαστικήν άπόδοσίν της, προκαλεΐ, ώς σύνολον, τήν έντύπωσιν επικα
λύμματος τής κεφαλής (άν καί όλιγώτερον ή είς άλλα σύγχρονα έργα), αί τρίχες στε
ρούνται οργανικής ύποστάσεως, επιτίθενται δηλ. διακοσμητικώς επί τής έπιφανείας τοΰ 
κρανίου.

Έπί τοΰ μετώπου, ή κόμη χωρίζεται είς δύο άσυμμέτρους ομάδας βοστρύχων αν
τιθέτου προς τά πλάγια κινήσεως, τής διαχωριστικής γραμμής άντιστοιχούσης προς τό 
εσωτερικόν άκρΒν τοΰ δεξιού βλεφάρου, δηλ. προς τήν πλευράν τής στροφής, ή οποία
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δηλοΰται καί διά τοϋ τρόπου αύτοΰ. ”Ανευ συμμετρικής διατάξεως σχηματίζονται προς 
τά αριστερά μέν τρεις καμπυλωτοί βόστρυχοι, των όποιων ό ακραίος είναι ογκωδέστε
ρος τών λοιπών, προς τά δεξιά δέ άλλοι τρεις όλιγώτερον έκτυποι. Άλλ’ ή κίνησις και 
ή άναγλυφική έξαρσις τών βοστρύχων αυτών δεν διαταράσσει τό γενικόν περίγραμμα 
τοϋ κρανίου καί την ήθελημένην έντύπωσιν τοΰ γενικώς κλειστού σχήματος. Ούτως ή 
επί τοΰ κρανίου άδρομερώς αποδιδόμενη μάζα τριχών αναπτύσσεται βαθμηδόν έπι τό 
πλασπκώτερον προς τά άκρα και απολήγει όμαλώς εις την άναγλυφικήν έξαρσιν τών 
υπέρ τό μέτωπον καί παρά τούς κροτάφους βοστρύχων. Ή μόλις ΰποδηλουμένη χωρί
στρα, εκκινούσα εκ τής κορυφής τοΰ κρανίου, όπου ή κίνησις τών έπιπεδογλύφων βο
στρύχων διαμορφοΰται άκτινοειδώς, διακρίνεται όπίσω μέχρι τοΰ πέρατος τής επί τοΰ 
τραχήλου, χαμηλά, κατερχομένης κόμης (πίν. 11). Έκεϊ οί βόστρυχοι φέρονται εκατέρω
θεν όριζοντίως προς τά πλάγια, ένφ οί επί τοΰ θόλου τοΰ κρανίου κατευθύνονται προς 
τά εμπρός ή κατέρχονται κυματοειδώς προς τά πλάγια, ταξινομούμενοι περί την κορυ
φήν εις πολύγωνον αστέρα με τοξοειδείς απολήξεις (πίν. 9, 10, 11).

Έπι τών κροτάφων ή κόμη απολήγει εις πλαστικούς, καμπυλωτούς θυσάνους, 
κατευθυνομένους προς τά εμπρός μέν επί τής δεξιάς πλευράς, προς τά όπίσω ή προς τά 
άνω επί τής άριστεράς, ενώ είς άμφοτέρας ό κατώτατος παρά τό ούς βόστρυχος κινεί
ται άντιθέτως προς τούς άλλους1. Τά άκρα τών βοστρύχων μόλις επικαλύπτουν τά πέ- 
ρατα τών ελίκων τών ώτων, τά όποια σχεδόν δεν έξέχουν τής κεφαλής. ’Αμέσως υπό 
τον κατώτατον πλαστικόν βόστρυχον άρχίζουν αί διά σμίλης χαραχθεΐσαι βραχεϊαι 
γραμμαί, αί δηλοΰσαι τά παραγνάθια γένεια.

Προς μόρφωσιν ακριβούς άντιλήψεως περί τής όλης δομής προσθέτω παρατηρή
σεις τινάς άφορώσας είς την σχέσιν τών πλαστικών επιφανειών προς άλλήλας καί είς 
τό γενικόν σχήμα τής συνθέσεως τών πλαστικών όγκων. Φανερόν είναι, ιδίως είς τάς 
κατά κρόταφον απεικονίσεις (πίν. 9, 10), τό πεπλατυσμένον σχήμα τής άνω έπιφανείας 
τοΰ κρανίου, τό όποιον διογκοΰται ολίγον προς τά όπίσω, όπου τό περίγραμμα αύτοΰ 
διαγράφει μετά τοΰ τραχήλου έ?αχφρώς καμπύλην, σχεδόν εύθεΐαν γραμμήν. Ό λαιμός 
είναι ευρύς, έχων διάμετρον ϊσην περίπου προς την μεταξύ τών κροτάφων άπόστασιν 
καί πλήν τής έλαφράς διογκώσεως τοΰ μήλου τοΰ Άδάμ καί τής βαθύνσεως τοΰ λακ- 
κίσκου, δεν παρουσιάζει άλλην πλ,αστικήν λεπτομέρειαν. Έσημειώθη ήδη ή απότομος 
μετάβασις από τό επίπεδον τοΰ μετώπου καί τοΰ σαρκώδους εξωτερικού πέρατος τών 
όφρύων είς τάς βαθύνσεις τών κροτάφων. Όμοια απότομος κατά γωνίαν μετάβασις 
άπό τής μιάς έπιφανείας είς την άλλην παρατηρεΐται είς την περί τάς γνάθους χώραν, 
άπό τοΰ επιπέδου τών ζυγωματικών είς την παρά τά ώτα επιφάνειαν.

Τά επίπεδα λοιπόν άφ’ ενός τοΰ προσώπου καί άφ’ ετέρου τών κατά κρόταφον 
επιφανειών τέμνονται άνευ ενδιαμέσων μεταβάσεων, ή δέ έπιπεδικότης τής κορυφής 
τοΰ κρανίου καί ή κάθετος γραμμή τοΰ τραχήλου επιτείνουν τήν έντύπωσιν τής κυβι
κής συνθέσεως, τοΰ τετραγώνου σχήματος. Τούτο αποτελεί ουσιώδες γνώρισμα, τό

1 Διά τήν μορφήν τών βοστρύχων τής κόμης παρά άριΦ. 42), τά όποια μάς παρέχουν χρονολογικόν δριον
τά ώτα πρβ. τά νομίσματα τοϋ Saloninus Καίσαρος, τό έτος 259 μ. Χ·, πρβ. επίσης νόμισμα τοΰ Γαλλιηνοΰ,
υίοΰ τοΰ Γαλλιηνοΰ (R. DeubrCck, ε.ά. πίν. 14, ε.ά. πίν. 16, άριθ. 60, τοΰ έτους 262.
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όποιον διακρίνει την κεφαλήν από κοινοΰ μέ αλλας εικονιστικός κεφαλάς τής εποχής τοΰ 
Γα λλιηνοΰ.

Οί άσυμμέτρως διατασσόμενοι υπέρ τό μέτωπον και παρά τούς κροτάφους βό
στρυχοι τής κόμης, αί πτυχώσεις τοΰ δέρματος έπι τοΰ μετώπου, αί κοιλότητες και εξάρ
σεις τής επιφάνειας εις την περί τό στόμα περιοχήν, δεν αλλοιώνουν ουδόλως την κυ
ρίαν έντύπωσιν τής ήρεμου έκφράσεως και τής ισορροπίας. ’Απαραγνώριστος μένει 
ωσαύτως ή θεμελιώδης τάσις προς διάρθρωσιν κατά την εσωτερικήν όργάνωσιν, όπως 
εις τάς γνωστάς κεφα?ιάς τοΰ Γαλλιηνοΰ λ ’Αποτέλεσμα είναι ότι αί προκύπτουσαι 
κατά κρόταφον όψεις (πίν. 9, 10) είναι έξ ’ίσου σημαντικοί, ώς καί ή κατά μέτωπον.

Ή άνάλυσις των πλαστικών στοιχείων καί τής συνθέσεως αυτών εις τήν όλην δο
μήν τοΰ έργου άγει εις τήν παραβολήν του προς συγγενείς εικονιστικός κεφαλάς, χρο
νολογουμένας είς τήν εποχήν τοΰ Γαλλιηνοΰ. Μεταξύ αυτών παρατηροΰνται βεβαίως 
ούσκοδεις διαφοραί είς τήν τεχνοτροπίαν, παρά τήν έ'κφρασιν κοινοΰ πνεύματος. Αί 
διαφοραί οφείλονται είς τήν ιδιαιτέραν τοπικήν παράδοσιν τών εργαστηρίων, αλλά κυ
ρίως είς τήν ενσυνείδητον μίμησιν έργων μιας ή άλλης παρωχημένης έποχής, διαπι- 
στωθεΐσαν είς πολλάς κεφαλάς τών χρόνων τοΰ Γαλλιηνοΰ ή ολίγον μεταγενεστέρας 1 2.

Θά ήτο ορθόν κατ’ αρχήν νά γίνη ή παραβολή προς έργα ελληνικά. Άλλ’ έλέχθη 
ήδη ότι ή εποχή τοΰ Γαλλιηνοΰ είς τήν Ελλάδα αντιπροσωπεύεται μέ ολίγα έργα, 
τών όποιων μάλιστα ό χρονο?τογικός καθορισμός αμφισβητείται3. Μεταξύ τών ευρη
μάτων τής αρχαίας ’Αγοράς ’Αθηνών, τών οποίων, ή χρονολογική σειρά παρου
σιάζει κενά, ή ύπ’ άριθ. 48 κεφαλή4, χρονολογουμένη είς τούς πρωίμους χρόνους 
τοΰ Γαλλιηνοΰ, συνδέεται μέ τεχνοτροπίαν τής έποχής τών Άντωνίνων 5, διαφέρου- 
σαν όχι μόνον άπό εκείνης τής χαλκής κεφαλής, αλλά καί άπό τοΰ κλασσικισμοΰ, 
όπως εκφράζεται διά τών εικονιστικών κεφαλών τοΰ Γαλλιηνοΰ τοΰ πρώτου τύπου 
(253 - 259 μ.Χ.). Τήν επίπεδον συμμετρίαν, τήν έλλειψιν πλαστικότητος είς τήν κεφα
λήν αυτήν αποδίδει ή Harrison είς ανατολικήν έπίδρασιν.

1 Η. Ρ. I/O range, Studien zur Geschichte des 
spatantiken Portrats, Oslo 1933, σ. 7.

2 Παράδειγμα μιμήσεως τεχνοτροπίας τής έποχής 
τών Άντωνίνων, ή εικονιστική κεφαλή τοΰ Μουσείου 
τής Βοστόνης, άνήκουσα είς τούς αμέσως μετά τόν Γαλ- 
λιηνόν χρόνους, δημοσιευθεΐσα προσφάτως, C. C. VER- 

meulE, έ.ά. σ. 8 κ.έ., είκ. 1-4.
3 Έπί παραδείγματι ό Κοσμητής τοΰ ’Εθνικού ’Αρ

χαιολογικού Μουσείου, άριθ. 396 (Ρ. Graindor, έν 
BCH 39, 1915, σ. 360, άριθ. 25, πίν. XXIII) θεω
ρείται υπό τοΰ Η. Ρ. E’Orange ώς σύγχρονος πρός 
τήν κεφαλήν τοΰ Γαλλιηνοΰ, νέου τήν ηλικίαν, τοΰ 
Μουσείου τοΰ Βερολίνου (πρβ. Ν. ΗιμμΕΕΜΑνν - 
WiEDSCHilTZ, έ.ά. σ. 112, ύποσ. 12), ένφ τοποθε
τείται ϋπό τής Ε· Β. Harrison (The Athenian Α- 
gora, I, Portrait Sculpture, 1953, σ. 95) είς τήν 
εποχήν τοΰ ’Αλεξάνδρου Σευήρου. Πρβ. επίσης τόν
Κοσμητήν τοΰ Έθν. ’Αρχαιολογικού Μουσείου άριθ. 
415 (Ρ. Graindor, έ.ά. σ. 362, άριθ. 26. πίν. XXIV) 
χρονολογούμενον ύπό G. Bovini είς τήν εποχήν τοΰ
Γαλλιηνοΰ, ύπό δέ τής Ε. Β. Harrisson (έ.ά. σ. 94)

είς τό α τέταρτον τοΰ 3ου μ. X. αίώνος. Ή ιδία πι
στεύει δτι μόνον δύο κεφαλαί Κοσμητών είναι μετα- 
γενέστεραι τής ανόδου είς τόν θρόνον τοΰ Γαλλιηνοΰ 
(253 μ.Χ.) αί ΰπ’ άριθ. 328 (Ρ. Graindor, έ.ά. σ. 367, 
άριθ. 28. A. Hekeer, Die Bildniskunst der Grie- 
chen und Romer, πίν. 260, τύπος φιλοσόφου) καί 
ύπ’ άριθ. 400, έχουσα τούς θυσάνους τής κόμης κατα- 
πίπτοντας έπί τοΰ μετώπου (Ρ. Graindor, έ. ά. σ. 374, 
άριθ. 31, είκ. 32). Αί δύο αύταί κεφαλαί, άνήκουσαι είς 
τήν εποχήν τοΰ Γαλλιηνοΰ, δέν προσφέρουν στοιχεΐόν 
τι συγκρίσεως πρός τήν χαλκήν κεφαλήν τής Σάμης.

4 Ε. Β. Harrison, έ·ά. σ. 62, πίν. 31.
5 "Οπως δύναταί τις νά παρατηρήση διά τόν Κο

σμητήν τοΰ Έθν. ’Αρχαιολογικού Μουσείου άριθ. 388 
(Ρ. Graindor, έ.ά. σ. 349,είκ. 24). Πρβ. Η. Weber, 

Gnomon 26, 1954, σ. 369, ό όποιος παραβάλλει τήν 
κεφαλήν τής ’Αγοράς άριθ. 48 πρός τήν τοΰ Μουσείου 
τοΰ Βερολίνου R 93 (C. Βι,ϋΜΕΕ, Katalog der Sam- 
mlungen antiker Skulpturen,V. Romische Bildnisse, 
πίν. 58).
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Ή κεψαλή ,τής ’Αγοράς ύπ’ άριθ. 49, ή οποία είκονίζει γέροντα, ψέροντα 
στρόφιον και στέφανον, τον γνωστόν έκ τής κεφαλής τής Έλευσΐνος ιερέα ή δει
κνύει γνωρίσματα χαρακτηριστικά χρόνων μεταγενεστέρων. Τό πρόσωπον τοΰ ίερέως 
έχει άσυμμετρίαν εις τα πλαστικώς δηλοΰμενα φυσιογνωμικά στοιχεία και έντονον, 
άνήσυχον έκφρασιν. Χαρακτηριστική, όψιμωτέρων χρόνων, είναι καί ή μορφή τών επί 
τοΰ μετώπου προς τά εμπρός φερομένων θυσάνων τριχών τής κόμης. Ή μεταγενεστέρα 
βαθμίς καθίσταται φανερά διά τής συγκρίσεως προς τήν κεφαλήν τοΰ Έθν. Μουσείου 
άριθ. 349, σχετιζομένην ασφαλώς προς τάς όψιμους εικόνας τοΰ Γαλλιηνοΰ 1 2. ’Από 
τήν κεφαλήν αυτήν, όπως καί από τήν κεφαλήν έκ Σάμης, ελλείπει ή έκφρασις τής 
ανησυχίας τοΰ ίερέως τής Έλευσΐνος. Παρά τήν ασφαλή συγγένειαν τής τεχνοτροπίας 
ή ύπ’ άριθ. 349 μαρμάρινη καί ή χαλκή κεφαλή διαφέρουν ώς προς τήν έκφρασιν. 
Τό πάθος τοΰ προσώπου τής πρώτης «στερεοποιηθέντος» εις άπρόσωπον έκφρασιν μέ 
τούς μεγάλους άνοικτούς οφθαλμούς 3 *, άντιτίθεται προς τήν ήρεμον καί συγκεκρατη- 
μένην έκφρασιν τής άλλης. Ή μεταξύ τών δύο διαφορά δεν είναι τεχνοτροπική, ούτε 
χρονολογική, άλλ’ οφείλεται εις τήν πρόθεσιν τής παραστάσεως έξιδανικευμένων τύ
πων διαφόρου πνευματικής καί ψυχικής ουσίας.

Σχετική τεχνοτροπικώς είναι καί άλλη μαρμάρινη κεφα?ιή τοΰ Έθν. Μουσείου 
άριθ. I8601. Ή φθορά τής επιφάνειας τοΰ μαρμάρου, άπό τής βάσεως τοΰ μετώπου 
μέχρι τοΰ πώγωνος, δεν εμποδίζει τήν διαπίστωσιν κοινών γνωρισμάτων: σχήμα τοΰ 
κρανίου, διάπλασις τών υπέρ τό μέτωπον καί επί τών κροτάφων βοστρύχων, διάταξις 
τής κόμης επί τοΰ τραχήλου, είσέχον μέτωπον, δήλωσις τής κόρης τοΰ όφθαλμοΰ διά 
κυκλικής κοιλότητος, έκτασις τοΰ γενείου επί τοΰ λαιμοΰ. Τό πρόβλημα χρονολογή- 
σεως έντός τής περιόδου τοΰ Γαλλιηνοΰ είναι κοινόν διά τήν κεφαλήν άριθ. 1860 καί 
διά τήν χαλκήν κεφαλήν έκ Σάμης. Ή παρατηρουμένη εις αύτάς διατήρησις στοιχείων 
τοΰ αύγουστείου κλασσικισμοΰ, ιδίως είς τήν διαμόρφωσήν τής κόμης, δεν άρκεΐ διά 
τήν χρονολόγησιν άμφοτέρων είς τήν πρώιμον έποχήν τοΰ Γαλλιηνοΰ, άφοΰ διαπιστοΰ- 
ται επί όψιμων νομισμάτων αύτοΰ ή διατήρησις τοΰ τύπου τοΰ Αύγούστου 5.

1 Ε. Β. Harrison, έ.ά. πίν. 31, άρ. 49. Διά τήν κε
φαλήν τής Έλευσΐνος (αΰτόθτ πίν. 46) πρβ. Eu. Rosen
baum, Cyrenaican Portrait - Sculpture, London 
1960, σ. 73, άριθ. 95, πίν. 52 και 57, κεφαλή γέροντος 
συγγενούς τεχνοτροπίας πρός τά δύο ανωτέρω άναφερό- 
μενα παραδείγματα.

2 Έθν. Άρχαιολ. Μουσείου άριθμ. 349, Η. Ρ. L’O- 
range, Studien zur Geschichte des spatantiken 
Portrats, είκ. 26-27. P. Arndt - F. Bruckmann, 
Griechisclie und ROmische Portrats, άριθ.1126/1127. 
E. B. Harrison, έ.ά. σ. 98, πίν. 46. ’Αντίγραφων 
τής ιδίας κεφαλής πρβ. Έθν. Άρχαιολ. Μουσείου 
άριθ. 432 (Η. Ρ. L’Orange, έ.ά. είκ. 25 και 26). Αί 
επί τοΰ μετώπου ρυτίδες καί ή κόμη, αν καί δέν κατέρ
χεται αϋτη τόσον χαμηλά έπί τοΰ τραχήλου, είκονί- 
ζονται καθ’ δμοιον τρόπον είς τάς κεφαλάς τοΰ δευ
τέρου τύπου τοΰ αύτοκράτορος Γαλλιηνοΰ.

3 Συμβολίζει τό πνευματικόν ιδεώδες καί εκφράζει
υπερβατικός ιδέας, προαγγέλλει δηλ. τάς εικονιστικός
κεφαλάς τής όψιμου άρχαιότητος. "Εχουν έκφράσει άμ-

φιβολίας ώς πρός τήν άποκλειστικήν έπίδρασιν τοΰ 
Πλωτίνου επί τής εικονιστικής πλαστικής τής εποχής 
του (πρβ.G.Μ.A.Hanfmann, Observations on Ro
man Portraiture, Coll. Latomus XI, a. 23, ύποσ. 1), 
άν καί ύπετέθη δτι μεταγενέστερα! εικονιστικοί κεφα- 
λαί άντανακλοϋν τάς θεωρίας αύτοΰ. ’Αλλά τά εικονι
στικά έργα τής εποχής τοΰ Πλωτίνου είναι χαρακτηρι
στικά διά τήν τάσιν των πρός υποταγήν τών άτομικών 
στοιχείων είς ένα έξιδανικευμένον καί σχεδόν άπρόσω
πον τύπον, πράγμα τό όποιον θά ήδύνατο νά θεωρηθή 
ώς φαινόμενον παράλληλον πρός τό φαινόμενον τής ά- 
ναγεννήσεως τής κλασσικής παιδείας έπί Γαλλιηνοΰ.

4 Η. Ρ. L’Orange, έ.ά. σ, 111. είκ. 30/31. G. Βο- 
vini, έ. ά. στ. 267-268, είκ. 67.

5 Έπί τοΰ προκειμένου πρβ. τήν κεφαλήν τοΰ Αύ
γούστου, A. HekuER, Die Bildniskunst, πίν. 167/168, 
καί χρυσοΰν νόμισμα τοΰ Γαλλιηνοΰ τοΰ έτους 265 μ.Χ. 
R. Dbebrueck, έ.ά. πίν. 18, άριθ. 83. A. Aefoeldi 

έν Zeitschrift ftir Numismatik 38, 1928, πίν. 7, 4.
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Έκ τοΰ πρώτου τύπου τών πρωίμων κεφαλών τοΰ Γαλλιηνοΰ 1 (253-259 μ.Χ.), 
άποτε/ιοΰντος το καλύτερον παράδειγμα τής αρχικής φάσεως τής καλούμενης «άναγεν- 
νήσεως», ή κεφαλή τοΰ Μουσείου τοΰ Βερολίνου 1 2 έχει κοινά τινα γνωρίσματα με την 
χαλκήν τής Σάμης: τό φοειδές σχήμα τοΰ προσώπου καί τάς ραδινάς αναλογίας ιδίως 
ώς προς τό κάτω τών γνάθων μέρος, τό σχήμα τών οφθαλμών, τοΰ στόματος, την κατα
τομήν τοΰ μετώπου καί τής σιαγόνος. Είναι σημαντικοί αί φυσιογνωμικοί σχέσεις καθ’ 
όσον δεν συμπίπτει απολύτως ή τεχνοτροπία τών δύο έργων, ώς δύναται νά διαπι- 
στώση τις έκ τής διαφοράς είς τήν άπόδοσιν τής κόμης καί τοΰ γενείου. Έν άντιθέσει 
προς τον τύπον τοΰ νέου Γαλλιηνοΰ, μέ τήν έπιπεδόγλυφον άπόδοσιν τών βοστρύχων 
είς τούς κροτάφους καί τον αυχένα, ή πλαστικότης όχι μόνον τών επί τοΰ μετοόπου, 
άλλα καί τών κροταφικών βοστρύχων είναι χαρακτηριστική ίες τήν χαλκήν κεφαλήν.

’Απαραγνώριστος είναι εξ άλλου ό «αύλικός κλασσικισμός» είς τήν κεφαλήν τοΰ 
Μουσείου τοΰ Καπιτωλίου, τό όποιον, ώς έδειξεν προσφάτως ή Helga von Ηειντζε 3, 

έκφράζει τάς νέας μορφολογικάς άρχάς, είναι επομένως τό νεώτατον παράδειγμα τοΰ 
πρώτου τύπου τών κεφαλών τοΰ Γαλλιηνοΰ καί άγει ήδη προς τον δεύτερον τύπον τής 
περιόδου τής μονοκρατορίας του 4 (260*268 μ.Χ.).

Προς τον δεύτερον αύτόν τύπον παραβαλλομένη ή ήμετέρα χαλκή κεφαλή δει
κνύει κοινά στοιχεία, άλλα καί διαφοράς. Γενικοί χαρακτήρες τοΰ τύπου είναι τό ευρύ 
καί σαρκώδες πρόσωπον, αί βαρεΐαι άναλογίαι, ή ογκώδης κόμη άποτελουμένη από πα- 
χεΐς βοστρύχους.

Έκ τής όμάδος τών κεφαλών τοΰ πρεσβυτέρου τήν ηλικίαν Γαλλιηνοΰ διαχω
ρίζεται ή προτομή τοΰ Μουσείου τοΰ Λούβρου. Ό Alfoldi είδεν είς αυτήν τον μετα
βατικόν τύπον, τήν θεωρεί δηλ. άρχαιοτέραν τών κεφαλών τοΰ Εθνικού Μουσείου τής 
Ρώμης καί τής Συλλογής Torlonia °. Ή χρονολογική αυτή τάξις είναι ή πλέον πιθανή, 
παρά τήν γνώμην τοΰ F. Poulsen (τήν οποίαν δέχεται ό G. Βουινι) ότι ή προτομή 
τοΰ Μουσείου τοΰ Λούβρου ακολουθεί χρονολογικώς τήν τοΰ Έθνικοΰ Μουσείου τής

1 Β. Μ. Felletti Maj, Iconografia Romana 
Imperiale da Severo Alessandro a M. Aurelio, 
Carino, Roma 1958, σ. 222 κ.έ., άριθ. 289 -291. 
Helga von Ηειντζε, Drei spatantike Portrat- 
statuen, Antike Plastik, Berlin 1962, σ. 15.

2 C. Bluemel, ε.ά. R 14, πίν. 74. B. M. FellEtti 

Maj, ε.ά. πίν. 41, σ. 223, άριθ. 291. Ή ταΰτισις τής 
κεφαλής τοΰ Μουσείου τοΰ Βερολίνου ήμφεσβητήθη, 
άνευ λόγου, ύπό τοΰ G. Bovini (ε.ά. στ. 256), άλλ’ 
ύπεστηρίχθη προσφάτως ύπό τοΰ Η. Ρ. I/OranGE 
(Cahiers Archeologiques V, 1951, σ. 152), ώς καί 
ύπό τοΰ Η. Jucker (Antike Kunst II, 1959, σ. 60^ 
ύποσ. 24) καί τοΰ Ν. Himmelmann-WildschOtz 

(ε.ά. σ. 110, ύποσ. 3).
3 W. Η. Schuchhardt, Antike Plastik, Drei 

spatantike Portratstatuen (υπό H. von Ηειντζε), 

Berlin 1962, σ. 17. Ό Γαλλιηνός τοΰ Μουσείου τοΰ
Καπιτωλίου: Η. S. Jones, Catalogue of the An
cient Sculptures Preserved in the Municipal Col

lections of Rome, I, The Sculptures of the Museo 
Capitolino, Oxford 1912, σ. 149, άριθ. 27, πίν. 37. 
Β. Μ. Fklletti Maj, ε.ά. σ. 223, άριθ. 290.

4 Αί κεφαλαί τοΰ Γαλλιηνοΰ, τοΰ δευτέρου τύπου : 
Β.Μ.FellEtti Maj, ε. ά.σ. 224 κ·έ·, άριθ. 292-296.

5 Προτομή τοΰ Μουσείου τοΰ Λούβρου, A. Alfoeldi, 
ε.ά. σ. 38, είκ. 5. Β. Μ. Felletti Maj, ε.ά. σ. 224, 

άριθ. 292, πίν. XLII, 137. Κεφαλή τής Συλλογής 
Torlonia, αυτόθι σ. 226, άριθ. 295, πίν. XLII, 140. 
Κεφαλή τοΰ Έθνικοΰ Μουσείου τής Ρώμης, αυτόθι 
σ. 225, άριθ. 293, πίν. ΧΕΙΙ, 138. Η. von Ηειντζε, 
Romische Portrat- Plastik, Stuttgart 1961, πίν. 35. 
'O R. Delbruek (ε. ά. σ. 19 κ.έ. καί σ. 98) κατέταξε 
τα νομίσματα τοΰ Γαλλιηνοΰ, άναλόγως πρός τόν τύ-, 
πον τήςκομμώσεώς του, είς πέντε ομάδας. Ή καθορι- 
σθεΐσα τοιουτοτρόπως χρονολογική τάξις τών τύπων 
τής κομμώσεως τοΰ Γαλλιηνοΰ συμβάλλει είς τήν 
χρονολογικήν κατάταξιν τών κεφαλών τοΰ αύτοκρά- 
τορος.
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Ρώμης *. Ή πρώτη, με την ίσχυράν δομήν και την ισορροπίαν των μορφών, έκ παραλ- 
λήλου προς τον φυσιοκρατικόν, αλλά συγχρόνως διακοσμητικόν τρόπον άποδόσεως τής 
κόμης, δεικνύει έμφανώς την προσαρμογήν τοΰ τεχνίτου προς τάς γνωστός μορφάς τοΰ 
Άδριανείου κλασσικισμοΰ. Ή κόμη, πυκνή και ούλη, χωρίζεται συμμετρικώς κατά τό 
μέσον τοΰ μετώπου καί αφήνει, εις τούς κροτάφους, τα ώτα ακάλυπτα. Ό μύσταξ δη- 
λοΰται δι’ εγχαράκτων γραμμών. Αί ρυτίδες τοΰ μετώπου είναι άβαθεΐς, τό στόμα μι
κρόν μέ λεπτά χείλη, τών οποίων τό άνω 
έχει τό χαρακτηριστικόν ατομικόν γνώρι
σμα τοΰ λακκίσκου μέ περίγραμμα σταγό- 
νος 1 2. Ή έκφρασις είναι ήρεμος.

Αί κεφαλαί τοΰ Έθνικοΰ Μουσείου 
Ρώμης καί Torlonia(3’u; τάς οποίας δΰναται 
νά προστεθή τώρα ανέκδοτος κεφαλή τοΰ 
Μουσείου τών Βρυξελλών, είκ. 2) χαρακτη
ρίζονται κυρίως διά τής πλούσιας, πυκνής 
κόμης, ή οποία κα?ιύπτει όλως ή έν μέρει, 
όπως εις τήν νέαν κεφαλήν τοΰ Μουσείου 
τών Βρυξελλών, τά ώτα καί τονίζει τήν σκυ
θρωπόν έκφρασιν τοΰ προσώπου 3.

Ή χαλκή κεφαλή, διά τήν έκφρασιν 
καί τά γενικά χαρακτηριστικά, παρουσιάζει 
κάποιαν συγγένειαν προς τον δεύτερον τύ
πον τών κεφαλών τοΰ Γαλλιηνοΰ, ιδίως 
τήν προτομήν τοΰ Λούβρου καί τήν κεφα
λήν τοΰ Μουσείου τών Βρυξελλών. 'Ομοιά
ζουν αρκούντως οί πλαστικοί βόστρυχοι 
επί τοΰ μετώπου καί τών κροτάφων, αί 
άβαθεΐς ρυτίδες τοΰ μετώπου καί ή έκφρα- 
σις. Όμως ή λεπτοτέρα διάπλασις τής χαλ- 
κής κεφαλής έρχεται εις άντίθεσιν προς Ε> 2' Κεφαλί| Γαλλιηνο° Μουσείου ΒρυξελλΓον· 
τήν σαρκώδη όψιν τών άλλων. Άλλ’ όπως εις τήν προτομήν τοΰ Λούβρου καί έν μέρει 
εις τήν κεφαλήν τών Βρυξελλών ό κλασσικισμός, τον όποιον διερμηνεύει ό τεχνίτης, 
στηρίζεται άναμφισβητήτως εις τήν τεχνοτροπίαν εικονιστικών πλαστικών έργων τής 
εποχής τοΰ ’Αδριανοΰ 4.

1 BCH 52, 1928, σ. 247. G. Bovini, ε.ά. στ. 226.
2 G.. Bovini, ε.ά. στ. 227: «II labbro superiore 

si incurva al centro in modo veramente caratteri- 
stico, personale, si da dare l’idea di una goccia».

3 Δέν είναι ή πλούσια κόμη τοΰ κλασσικού ρωμαϊ
κού τύπου τοΰ Genius, αλλά νέον δημιούργημα εχον 
χαρακτήρα ιδεώδη, πρβ. Η. Ρ. Ι/Orange, Apotheo
sis in Ancient Portraiture, Oslo 1947, σ. 90.

4 Πρβ. κυρίως τάς κεφαλάς τοΰ Άδριανοΰ τής κα
λούμενης όμάδος «Imperatori 32», Μ. Wegner, 
Hadrien-Das romische Herrscherbild, 1956, σ. 20, καί 
τήν χαλκήν κεφαλήν τοΰ Βρεταννικοΰ Μουσείου, 
αυτόθι πίν. 30. Τά καλύτερα κλασσικιστικά έργα τής 
εποχής τοΰ Άδριανοΰ χαρακτηρίζονται επίσης καί διά 
τής φυσιοκρατικής άποδόσεως τών μορφών, πρβ. 
A.Hekeer, Crit. d’Arte III, 1938, σ. 94, ύποσ. 12.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:19 EEST - 18.237.180.167
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’Άλλο σημαντικόν παράδειγμα τής τάσεως αυτής προς την Άδριάνειον τεχνοτρο
πίαν είναι ή λαμπρά εικονιστική προτομή εν Northampton, περί τής οποίας έπιστεύΰη, 
ίσως έσφαλμένως, δτι εϊκονίζει τον Γαλλιηνόν \ Έσημειώθη ήδη δτι τάσεις χαρακτη
ριστικοί διαφόρων εποχών παρατηρούνται είς τάς είκονιστικάς κεφαλάς τής περιόδου

τοϋ Γαλλιηνοΰ και τής αμέσως επομένης. 
Τοϋτο έχει σημασίαν διά τήν κατανόησιν 
τής τέχνης τής εποχής καί Οφείλεται είς τδ 
δτι οίτεχνϊταιστηρίζονται συνειδητώς είς 
αρχαιότερα πρότυπα διαφόρων εποχών, 
είς εικονιστικά δη λ. έργα τών χρόνων τοϋ 
Αύγούστου, τοϋ Τραϊανού, τοϋ Άδρια- 
νοΰ καί τών Άντωνίνων. Ούτως, επί 
παραδείγματι, τδ Μουσεϊον τής Κέρκυ
ρας κατέχει μαρμαρίνην εικονιστικήν κε
φαλήν καλής ποιότητος (άρ. Εΰρ. 139) 
άλλ’ έφθαρμένην κατά τήν επιφάνειαν 
τοϋ προσώπου, τής οποίας ή κατάταξις 
είναι δυσχερής (είκ. 3). Διά τά εξωτερικά 
χαρακτηριστικά καί τήν έκφρασιν ό εκ
δότης έχρονολόγησεν αύτήν είς τάς άρ- 
χάς τών Άδριανείων χρόνων2. Ή κόμ- 
μωσις, με τούς θυσάνους τριχών φερο- 
μένους πρδς τδ μέτωπον, μιμείται πρό
τυπα τοϋ 1ου μ.Χ. αίώνος. Άλλ’ ή έμφα- 
νώς κυβική δομή τής κεφαλής άπομακρύ
νει αύτήν εντελώς τών έργων τοϋ 2ου καί 
τών αρχών τοϋ 3ου μ.Χ. αίώνος. Ή ελ- 

Είκ. 3. Κεφαλή Μουσείου Κέρκυρας, άριθ. 139. λειψις τής διά τρυπάνου εργασίας, ή έπι-
φανειακή διάπλασις τών βοστρύχων, οί όποιοι δεν διαχωρίζονται άπδ τήν μάζαν τής 
κόμης καί δεν διαταράσσουν τδ κλειστόν περίγραμμα τοϋ θόλου τοϋ κρανίου, ό τρό
πος τής διατάξεως τών βοστρύχων επί τοϋ τραχήλου καί παρά τούς κροτάφους καί ή 
δλη επιφανειακή διάρθρωσις, καθιστούν λίαν πιθανήν τήν κατάταξιν τής κεφαλής με
ταξύ τών έργων τής όψιμου περιόδου τοϋ Γαλλιηνοΰ3.

1 Μ. Εεεβ έν Smith College Museum of Art 
Bulletin 29-32, 1951, σ. 8, είκ. 1-3. Ή ταύτισις απορ
ρίπτεται ύπό τοϋ G. Μ. Α. Ηανρμανν, έ'.ά. σ. 19 και 
υπό τοΰ Η. Jucker έν Antike Kunst 2, 1959 σ. 60, 
όποσ. 24, ό όποιος μνημονεύει τό έν λόγφ έργον έξ 
αφορμής τής δημοσιευσεως μιας εικονιστικής κεφαλής 
τού Μουσείου τής Γενεύης (αυτόθι σ. 39, πίν. 3/4), τής 
οποίας υπάρχει άντίγραφον—παροραθέν ύπ’ αύτοϋ—έν 
τή Συλλογή D. Μ. Robinson (AJA 59, 1957, σ. 29, 
άριθ. 16, πίν. 22, είκ. 50).

2 I. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Εικονιστικά, ΑΕ 1937, Ιή 
σ. 696, είκ. 2.

3 Διά τήν τεχνικήν τής έπεξεργασίας είς τήν άπόδο- 
σιν τών βοστρύχων τής κόμης πρβ. τήν κεφαλήν τοΰ 
Μουσείου τής Κερκύρας (είκ. 3) προς τήν ανέκδοτον 
κεφαλήν τοΰ Μουσείου τών Βρυξελλών, τήν είκονίζου- 
σαν τόν Γαλλιηνόν (είκ. 2) καί πρός τήν γνωστήν κε
φαλήν τοϋ Μουσείου τής Νεαπόλεως, ή οποία είχεν 
έκληφθή άλλοτε ώς Γαλλιηνός (A. HEKI.ER, Die 
Bildniskunst der Griechen und RSmer, πίν. 299. 
G. Bovini, έ.ά. στ. 273, είκ. 72).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:19 EEST - 18.237.180.167



AE 1960 Χάλκη εικονιστική κεφαλή τής εποχής τοΰ Γαλλιηνοΰ 151

Ώς προς τήν χαλκήν κεφα?ιήν πιστεύω δτι δεν είναι προγενέστερα τών όψιμων 
χρόνων τοΰ Γαλλιηνοΰ \ Ή κ?ιασσικιστική της τεχνοτροπία άπαντα βεβαίως καί άρ- 
γότερον, εις τό μεταξύ τοΰ Γαλλιηνοΰ καί τής Τετραρχίας χρονικόν διάστημα. Διά 
τοΰτο δεν είναι δυνατόν να παραμερισθή εντελώς ή ύπόθεσις, ότι ή κεφαλή πιθανόν 
να είναι κατά τι μεταγενέστερα τοΰ θανάτου τοΰ Γαλλιηνοΰ, αν καί δεν έχει στοιχεΐόν 
τι τεχνοτροπίας νεωτέρας των χρόνων τοΰ αύτοκράτορος τούτου.

Ώς προς την ταύτισίν της προς τον Γαλλιηνόν, αύτη δεν θά ήδύνατο νά προ- 
βληθή άνευ δισταγμού. Συνηγορούν υπέρ τής ταυτίσεως ή παρατηρηθεΐσα λεπτομέρεια 
τοΰ σχήματος τοΰ χαρακτηριστικού διά τον Γαλλιηνόν λακκίσκου υπό την ρίνα, ή σχέ- 
σις μάλιστα καί άλλων φυσιογνωμικών στοιχείων. Άλλ’ είναι προφανής καί ή γενική 
άντίθεσις προς τάς γνωστάς κεφαλάς τοΰ αύτοκράτορος τών όψιμων χρόνων, μέ τήν 
σαρκώδη διάπλασιν καί τάς βαρείας αναλογίας. Θά ήτο δυνατόν ό τεχνίτης νά έξιδανι- 
κεύση καί νά άλ?ιθΐώση εις τόσον βαθμόν τήν φυσιογνωμίαν τοΰ αύτοκράτορος; Είναι 
αληθές ότι καί διά τινας τών εικονιστικών κεφαλών τών πρωίμων χρόνων έχουν προ- 
βληθή άμφιβολίαι ώς προς τήν ταύτισίν των ώς εικόνων τοΰ Γαλλιηνοΰ. Διότι, ενώ διά 
τήν προηγηθεΐσαν εποχήν ή ρεαλιστική άπόδοσις τών φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών 
τών αύτοκρατόρων δέν δύναταινά προκαλέση αμφισβητήσεις περί τής ταυτίσεως τών ει
κονιστικών έ'ργων, εις τάς κεφα?ιάς πάλιν τοΰ πρώτου τύπου τοΰ Γαλλιηνοΰ τήν έντονον 
δήλωσιν τών λεπτομερειών τής φυσιογνωμίας διαδέχεται τό αρμονικόν περίγραμμα τής 
κεφαλής μέ τον σχεδόν άπρόσωπον χαρακτήςα. Ή τάσις αυτή προς τήν άπρόσωπον παρά- 
στάσιν προκαλεΐ αβεβαιότητα περί τήν άναγνώρισιν τοΰ είκονιζομένου 2. Έπί πλέον, εις 
τήν χαλκήν κεφαλήν, ή έξιδανίκευσις τοΰ προσώπου προκαλεΐ έντύπωσιν. Ή προέλευσις 
τοΰ έργου επιβάλλει νά τήν άποδώσωμεν έν μέρει είς τήν ελληνικήν κλασσικήν παρά
δοσης πάντοτε ζώσαν, τών έλληνικών εργαστηρίων. ”Ας μή λησμονώμεν ότι οί Έλλη
νες τεχνΐται καί κατά τήν ρωμαϊκήν εποχήν, οί ζωγράφοι, αλλά βεβαίως καί οί πλά- 
σται, άπέβλεπον ιδίως είς τήν άπόδοσιν τοΰ ήθους τοΰ είκονιζομένου έλάχιστα τών 
λοιπών μερών φροντίζοντες κατά τήν φράσιν τοΰ Πλουτάρχου 3. Δέν θά έξέπληττεν 
επομένως ή ΰπαρξις έν Έλλάδι ενός εικονιστικού τύπου, άνδριάντος τοΰ αύτοκράτορος, 
πλασθέντος έν Άθήναις καί μή έξηρτημένου αμέσως έκ ρωμαϊκού προτύπου, άφοΰ τό
σον γνωστοί έκ τής φιλολογικής παραδόσεως είναι οί στενοί δεσμοί τοΰ Γα?ιλιηνοΰ 
προς τήν πόλιν τών ’Αθηνών 4. Τά αύτονομικά νομίσματα τής Θεσσαλονίκης μαρτυ
ρούν περί τοΰ έπιδειχθέντος υπό τοΰ αύτοκράτορος καί τής συζύγου του ένδιαφέροντος 
διά τάς τοπικάς λατρείας καί τάς θρησκευτικός έορτάς τής πόλεως. Δέν έχομεν πληρο

ί Ή διάταξις τής κόμης αντιστοιχεί κυρίως προς ε
κείνην έπί τών νομισμάτων τοΰ Γαλλιηνοΰ, τής τέταρ
της όμάδος: R.DELBRiiCK, έ.ά. σ.20, πίν. 15, άριθ. 54, 
πίν. 17, άριθ. 67-71. Τά νομίσματα ταΰτα χρονολο
γούνται μετά τό 264 μ.Χ.

2 Διά τήν κεφαλήν τοΰ Μουσείου τοΰ Βερολίνου, 
τής όποιας ή ταύτισις ήμφεσβητήθη, πρβ. ανωτέρω 
ΰποσ. 2, σ. 148. Ή κεφαλή τοΰ Μουσείου τής Κοπεγχά
γης (Β. M.Feleetti Maj, έ.ά. πίν. XLJI, άριθ. 141, 
Arndt-Bruckmann, έ.ά. άριθ. 1190), ή οποία ανή

κει εις τον δεύτερον τύπον τοΰ Γαλλιηνοΰ, έχει επίσης 

«άπρόσωπον» χαρακτήρα" έπί τοΰ προκειμένου καί περί 
τής ίδιομόρφου κομμώσεώς της πρβ. Ν.ΗιμμΕΕΜΑνν- 
WiedschtItz, έ.ά. 110-111.

3 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ’Αλέξανδρος, I. Είς τό κείμενον πα
ραπέμπει ό Η.Ρ.I/Orange, Apotheosis in Ancient 
Portraiture, σ. 96.

4 Vita Gallieni XI, 3 κ.έ. A. Alfoeedi, έ.ά. σ. 28 

καί R. Dei.brOck, έ.ά. σ. 46.
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φορίας δι’ άλλας πόλεις. Δεν πρέπει δμως νά άποσιωπηθή έν επιγραφικόν μνημεϊον, 
προσφάχως δημοσιευΟέν, άν καί δεν αφορά εις χόν Γαλλιηνόν, άλλ’ εις χόν παχέρα χου 
Ούαλεριανόν, ό όποιος χόν είχεν άνακηρύξει συμβασιλέα. Οΰχος, καχά χήν επιγραφήν, 
ειχεν έκδη?ιώσει χήν εύνοιάν χου προς χήν επαρχίαν χής Μακεδονίας λ Σχεροΰμεθα

δυσχυχώς αρχαιολογικών 
ή ίσχορικών χεκμηρίων 
περ'ι σχέσεώς χινος χοΰ αύ- 
χοκράχορος προς χόν χό- 
πον, όπου εύρέθη ή χαλκή 
κεφαλή, έλλειψις ή οποία 
έξασθενίζει ’ίσως χήν πι- 
θανόχηχα χαυχίσεώς χης 
προς χόν Γαλλιηνόν.

Εΐδομεν άνωχέρω όχι 
ή χεχνοχροπία χοΰ Γαλ- 
λιηνοϋ άπανχά ακόμη είς 
είκονισχικά έργα καχά χήν 
περίοδον χήν μεχαξύ χοΰ 
θανάχου χου κα'ι χής Τε- 
χραρχίας. "Αν ή κεφαλή 
δεν είκονίζει χόν Γαλλιη
νόν και άν θελήση χις νά 
αναγνώριση είς αύχήν χήν 
εικόνα ενός αύχοκράχο- 
ρος, χοΰ οποίου ή εξου
σία κειχαι ένχός χής πε
ριόδου εκείνης, περισσό- 
χερον όλων θά ήρμοζε 
νά χαυχισθή ή χαλκή κε- 
φα?^] προς χόν Νουμε- 
ριανόν, χοΰ οποίου γνω- 
ρίζομεν χάς εικόνας επί 
χών νομισμάχων, καθαρώς 

κλασσικιζοΰσης χεχνοχροπίας 2. Φαίνεχαι μάλισχα όχι ή εκ Σάμης κεφαλή (είκ. 4 καί

Είκ. 4. Χαλκή κεφαλή έκ Σάμης.

1 Πρβ.τά νομίσματα τής Θεσσαλονίκης τής εποχής τρϋ 
Γαλλιηνοΰ, Τ. Ε. Μιοννβτ, Description de medail- 
les antiques grecques et romaines.Suppl. Ill, άριΌ. 
1084-1095. Sylloge (Danish Nation. Mus.) πίν. XI, 
άριΟ. 441/442 κα'ι 443/444. Gaebeer, Die antiken 
Miinzen von Makedonia und Paionia, σ. 130-131, 
άριθ. 68-70. Ή ελλιπής στήλη, ευρεύεΐσα έν Βεροία, 
φέρει λατινικήν έπιγραφήν μέ ανάγλυφα γράμματα, 
άναγράφουσαν επιστολήν ή διάταγμα τοΰ αύτοκράτορος 
Ούαλεριανοΰ (ΑΕ 1954, III, Μνημόσυνον Γ. Π. Οικο

νόμου, 174). Έσφαλμένως άναφέρεται έν τή δημοσιεύ
σει ώς άπολεσθεΐσα. Αΰιη άνευρέθη υπό τοΰ γράφον- 

. τος τό παρόν καί κατεχέθη χφ 1947 είς τό ΜουσεΤον 
χής Βέροιας.

2 ,R. DELBrOck, έ.ά. πίν.30, άριΦ.22-24, B.M.Fee- 
lEtti Maj, έ.ά. πίν. ΕΧ, 207-208. Διά χήν συνέχισιν 
τής τεχνοτροπίας καί κατά χήν περίοδον 268-280 μ.Χ. 
πρβ. Η. Ρ. B’Orange, Studien zur Geschichte des 
spatantiken Portrats, a. 41 κ.έ. G.M.A.Hanfmann, 
έ.ά. σ. 20. C.C. VermeueB, έ.ά σ. 12 κ.ε.
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Κατά δεξιόν κρόταφον όψις τής χαλκής κεφαλής έκ Σάμης.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:19 EEST - 18.237.180.167



AE 1960 ΠίΝ. 10

Κατ’ αριστερόν κρόταφον όψις τής χαλκής κεφαλής εκ Σάμης.
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’Οπίσθια δψις τής χαλκής κεφαλής έκ Σύμης.
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πίν. 7-11) έχει μεγαλυτέραν φυσικήν ομοιότητα προς τάς νομισματικός εικόνας τοΰ 
Νουμεριανοΰ παρά ή μαρμάρινη κεφαλή τοΰ Μουσείου τής Βοστόνης, ή όποια προσφά- 
τως έδημοσιεύθη ώς είκών τοΰ Νουμεριανοΰ \

Ή μεταξύ τών διασωθέντων γλυπτών τοΰ 3ου μ.Χ. αίώνος σπάνις χα?αών έργων 
μνημειωδών, δεν οφείλεται μόνον εις τήν τύχην, άλλα και είς τάς τεχνικής καί οικονο
μικής φΰσεως αδυναμίας τής περιόδου εκείνης. Ή άνίδρυσις χαλκοΰ άνδριάντος άντί 
τοΰ συνήθους μαρμάρινου φαίνεται σπανιωτέρα περί τά μέσα τοΰ αίώνος ή κατά τό 
παρε?ιθόν. ’Ίσως διά νά τιμηθή έπισημότατον πρόσωπον έγίνετο ενίοτε ή έξαίρεσις καί 
παρηγγέλλετο χαλκοΰς άνδριάς.Τοιοΰτον πρόσωπον ήτο κατά τάς πλείστας γνωστός περι
πτώσεις ό αύτοκράτωρ. Όλαι περίπου αί διασωθεΐσαι χαλκαΐ εικονιστικά!κεφαλαί, άπό 
τής δευτέρας τριακονταετίας τοΰ 3ου μ.Χ. αίώνος μέχρι τής Τετραρχίας, είκονίζουν αύτο- 
κράτορας 1 2. Άλλ’ έχει εύρεθή έν Άθήναις ενεπίγραφος βάσις φέρουσα τά ίχνη ποδών 
χαλκοΰ άνδριάντος, άνιδρυθέντος επί Γα?ιλιηνοΰ προς τιμήν τοΰ άνθυπάτου καί άρεο- 
παγίτου Κλαυδίου τοΰ Ίλλυριοΰ, γνωστοΰ ώς ευεργέτου τής πόλεως 3. Τοιουτοτρόπως 
έχομεν τήν άπόδειξιν τής ύπάρξεως ένός χαλκοΰ άνδριάντος, είκονίζοντος επίσημον 
πρόσωπον, τό όποιον δεν ήτο ό αύτοκράτωρ. Είναι έπομένως δυνατόν καί ή χαλκή κε
φαλή εκ Σάμης νά είκονίζη άνώτατόν τινα άξιωματοΰχον ή ευεργέτην. Ή συγγένεια 
μεταξύ αυτής καί τών κεφαλών τοΰ Γαλλιηνοΰ θά ήδύνατο νά έρμηνευθή έκ τής γε
νικώς παρατηρηθείσης συνήθειας, κατά τήν οποίαν οί καλλιτέχναι ένεπνέοντο κατά 
προτίμησιν έκ τοΰ τύπου τοΰ έκάστοτε αύτοκράτορος διά νά πλάσουν τήν «εικόνα» 
ένός άπλοΰ θνητοΰ.

*
* *

Καί αν άκόμη ή έκ Σάμης κεφαλή παραμείνη άνώνυμος, τούτο δεν άφαιρεΐ τί
ποτε άπό τό ένδιαφέρον, τό όποιον παρουσιάζει- Ήτο βεβαίως άπροσδόκητος ή άνα- 
κάλυψις έν Σάμη ένός μνημειώδους χαλκοΰ έργου, έξαιρετικής ποιότητος, άνήκοντος 
είς τήν έποχήν τοΰ Γαλλιηνοΰ καί ισαξίου τών καλυτέρων εικονιστικών κεφαλών, χαλ
κών ή μαρμάρινων, τής Ρώμης.

Πλήν τής άξίας της ώς έργου τέχνης, ή κεφαλή είναι σημαντική, διότι μάς δίδει 
τήν πλαστικήν εικόνα τοΰ ιδεώδους τύπου άνδρός τής έποχής του.

Ή περί τό στόμα λεπτή έπεξεργασία, ή διάπλασις τοΰ μετώπου καί τών υπέρ τά

1 Πρβ. ανωτέρω ύποσ. 1, σ.142 και ύποσ. 2, σ. 146.
2 Balbimis, Μουσείου τοΰ Βατικανού ■ Κ. Keuge-

Κ. Lehmann-Harteeben, Grossbronzen der Romi- 
schen Kaiserzeit, II, 1927, σ. 43 κ.έ., είκ.Ι, in, πίν.XIV, 
Γορδιανός : Μουσείου Σόφιας, Β. Μ. FeeLETTI Maj, 
έ· <’>.■ πίν. XXI, 66. Μουσείου Βόννης, αυτόθι 
πίν. XXI, 67-68. Φίλιππος ’Άραψ: Μουσεϊον Amster
dam, αυτόθι πίν. XXIV, 76. Τριβωνιανός Γάλλος: 
Μουσεϊον τού Βατικανού, αυτόθι πίν. XXXV, 111-112. 
Μητροπολιτικοΰ Μουσείου τής Νέας Ύόρκης, αυτόθι 
πίν. XXXVI, 113. Μουσείου Κωνσταντινουπόλεως, 
αυτόθι πίν. XXXVI, ιΐ4. Ρ. Devambez, Grands 
bronzes du musee de Stamboul, πίν. 38-44. ’Αρχαιο

λογικού Μουσείου Φλωρεντίας: Η. von IIκιντζε» 

RM 63, 1956, σ. 59 κ.έ.,πίν. 27. Κλαΰδιος II (ή Probus) 
Μουσεϊον τής Brescia: Κ. Kluge - Κ. Lehmann- 
HarteEben, έ.ά. σ. 49 κ.έ., είκ. 5. Β. Μ. Feeletti 

Maj, έ.ά. πίν. LI, Ι7ΐ-172 καί 173-174. Probus: Μουσεϊον 
τής Brescia, Κ. Keuge-K. Lehmann-Harteeben, 
έ.ά. σ. 50, είκ. 8. Β. Μ. Feeeetti Maj, ε.ά. πίν. LVI, 
193-194 καί 195-196. Χαλκή εικονιστική κεφαλή τοΰ αύτο
κράτορος Γαλλιηνοΰ δέν έχει διασωθή.

3 Ή επιγραφή τοΰ βάθρου έδημοσιεΰθη υπό 
τού Lolling έν ΑΔ 5, 1889, σ. 133, άριθ. 14, 

πρβ. A. Aefoeldi, 25 Jahre Romisck-Germanische 
Kommission, 1930, σ. 29.
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βλέφαρα μυών, ή έγκοίτασις τών οφθαλμών, ή αδιόριστος κατεύθυνσις τοΰ βλέμματος 
μακράν, παρέχουν εις το πρόσωπον ήρεμον έ'κφρασιν αΰτοσυγκεντρώσεως και στοχα
σμού μέ κάποιον τόνον μελαγχολίας. Ό χαλκοπλάστης επέτυχε νά δημιουργήση την 
ιδανικήν παράστασιν εΰγενοΰς φυσιογνωμίας, ή όποια εμφαίνει αξιοπρέπειαν προσώπου 
υψηλής κοινωνικής τάξεως και ευαισθησίαν άνδρός πνευματικώς καλλιεργημένου.

Εις εξαιρετικήν εύνοιαν τής τΰχης όφείλομεν τήν διάσωσιν τοΰ άριστουργηματι- 
κοϋ τούτου «πορτραίτου», μοναδικού παραδείγματος ελληνικής χαλκοπλαστικής τής έπο- 
χής τοΰ Γαλλιηνοΰ, τό όποιον διαφωτίζει καί καταδεικνύει έναργέστερον τήν συμμετο
χήν τών ελληνικών εργαστηρίων εις τά επιτεύγματα τής τέχνης τοΰ 3ου μ.Χ. αίώνος.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ· ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ
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