
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟ ΣΕΜΝΗΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡ1ΔΗ - ΚΑΡΟΥΖΟΥ

Ώς εν έκ τών πλέον φλογερών προβλημάτων τής ιστορίας τής αρχαίας τέχνης 
έθεωρήθη ανέκαθεν ή συνήθεια αντιγραφής κλασσικών έργων ή κυριαρχήσασα αιώνας 
ολοκλήρους εις την Ρώμην καί εις τάς έξηρτημένας περιοχάς. Είναι σήμερον άναμφι- 
σβήτητον δτι οί Ρωμαίοι ήκουλούθησαν την γνωστήν ύπόδειξιν τού ποιητοϋ των δχι 
μόνον άναδιψώντες νυχθημερόν τά συγγράμματα τών Έλ/ιήνων. 'Ομοίως κυριαρχημέ
νοι καί υπό τοΰ πάθους τής ελληνικής τέχνης παρήγγελλον αντίγραφα τών κλασσικών 
καλλιτεχνημάτων έπιθυμοΰντες να περιβάλλωνται εις την δημοσίαν καί την ιδιωτικήν 
ζωήν των άπό τήν ευφροσύνην τής ελληνικής μορφής.

Τήν μανίαν ταύτην προς διακόσμησιν τών εσωτερικών τών κτιρίων, δημοσίων ή 
ιδιωτικών, με αντίγραφα ελληνικών έργων τήν διακρίνει άπό άναλόγους νεωτέρας εκ
δηλώσεις, παρατηρεί ό Ludwig Curtius εις τήν έξαίρετον έξέτασιν τοΰ φαινομένου 
«ή πρόθεσις τής εκπολιτιστικής αποστολής καί τής εσωτερικής συνοχής μέ τήν διαρ- 
ρεύσασαν μεγάλην εποχήν, πρόθεσις ήτις είναι αποτέλεσμα τής μαχητικής στάσεως τοΰ 
ελληνισμού εις τάς ύποτεταγμένας περιοχάς ενός ξένου πολιτισμού. Ή Άθηνά Παρ
θένος στήνεται εις τό Πέργαμον δχι τόσον ώς όνομαστόν έργον τέχνης, μολονότι προσ
τίθεται αμέσως καί κάποιον αρχαιολογικόν καί τεχνοϊστορικόν ενδιαφέρον. Όπως διά 
τής κωδικοποιήσεως τοΰ 'Ομήρου καί τών τραγικών είς τήν ’Αλεξάνδρειαν γίνονται 
παγκόσμια ή Ελληνική λογοτεχνία καί τό ήθικόν ιδανικόν της, ομοίως καί ή τέχνη έχει 
τήν παιδαγωγικήν άποστολήν της εντός τής κλασσικιστικής ταΰτης στάσεως τοΰ ελ
ληνισμού» \

Ή εκπολιτιστική αυτή άποστο?ιή είναι εν τών κινήτρων, άτινα υποδαυλίζουν τήν 
ασχολίαν μέ τά αντίγραφα. Είναι ώς νά θερμαίνη αυτά ταΰτα τά σχεδόν πάντοτε κρυ- 
ερά καί άτεχνα έργα τών χρόνων τής ρωμαϊκής κατακτήσεως. Διότι δχι τόσον τά σπο- 
ραδικώς διατηρηθέντα πρωτότυπα, δσον τό πλήθος τών αντιγράφων μετελαμπάδευσαν 
τήν ελληνικήν μορφήν είς τήν Ρώμην, άργότερον καί είς δλην τήν Δΰσιν, είς τοιαΰτην 
μάλιστα έκτασιν, ώστε ή έξέτασις τοΰ θέματος «ή πορεία τών ελληνικών μορφών μέχρι 
τής δυτικής τέχνης» θά έχρειάζετο προσπάθειαν καθαυτό ηράκλειον. ”Ας άναλογισθώ- 
μεν τέλος καί τήν άλλην σπουδαίαν αποστολήν τών ρωμαϊκών αντιγράφων έμελλε είς 
πολλάς περιπτώσεις νά είναι τά μόνα άτινα ανακαλούν έξοχα πρωτότυπα διά παντός 
άπολεσθέντων έργων μεγάλων καλλιτεχνών. "Οσον άψυχα καί άν είναι τά αντίγραφα, 
δσον καί άν είναι σφραγισμένα άπό τήν αϊσθησιν τής εποχής των, δσον καί άν έγινε 
«έξωραϊσμός» τής έπιδερμίδος είς νεωτέρας έποχάς διά βαρβάρου επεξεργασίας ή δια
τηρούν πάντοτε τά καλύτερα εξ αύτών είς τήν στάσιν, είς τον ρυθμόν τοΰ σώματος, είς 1 2

1 Antike Kunst, σ. 197. εν ΑΕ 1953-54 (είς Μνήμην Γ. Οικονόμου), Μέρος Β'
2 "Οπως υπενθυμίζει τελευταΐον ό Langi^otz σ. 20, 23.
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τάς αναλογίας των μελών, ακόμη κα'ι εις τό πλέον άσύλληπτον δι’ έ'να μιμητήν, εις την 
έ'κφρασιν τοΰ προσώπου, πνοήν τινα έκ τής αρχικής δημιουργίας. Μένει πάντοτε ποσο- 
στόν μαγείας τό όποιον εξηγεί την προσήλωσιν σπουδαίων ερευνητών εις τα έξηρτημένα 
άδροσα ταΰτα προϊόντα τοΰ ρωμαϊκού κλασσικισμού. Γίνεται κατανοητόν πώς έθρεψαν 
τό πνεύμα τού Βίνκελμαν, τού Γκαΐτε και τόσων άλλων, όδηγήσαντα τούτους εις τάς 
ύψη?ωτέρας κορυφάς τής πνευματικής έξάρσεως.

Την αρχαιολογικήν έρευναν ενδιαφέρει περισσότερον ό τρόπος τής αντιγραφής και 
τό αποτέλεσμά της, πράγμα τό όποιον εύκολύνεται κάπως από τό ότι εις όλίγας περι
πτώσεις έσώθησαν κα'ι τά πρωτότυπα γνωστών αντιγράφων

Ένωρ'ις ήρχισαν οί έρευνηταί να εξετάζουν όλας τάς μορφάς και τάς φάσεις τής 
άντιγραφικής τεχνικής, πολλά από τά συμπεράσματά των έμειναν, άλλα συνεπληρώθη- 
σαν ή έπηνωρθώθησαν μέ την καλυτέραν γνώσιν τών μνημείων. Όμως, από τοΰ 1896, 
όταν ό Furtwangler έθετε τά θεμέλια τής επιστημονικής έρεύνης τών αντιγρά
φων 1 2, άρκεταί δεκαετίαι παρήλθον μέχρις ότου έκδοθή ή γενική μονογραφία τού 
Lippold, εις τήν οποίαν στηρίζεται έκτοτε πάσα σχετική άναδίφησις 3. Ή έξέτασις τού 
αρχαϊσμού, κυρίως τού ιερατικού υπό τού Eduard Schmidt υπήρξε θεμελιώδης διά 
τήν σπουδήν τής άρχαϊστικής τέχνης 4.

♦

Τήν αρχήν τής μηχανικής άποδόσεως τών αρχαίων γλυπτών τοποθετούν οί έρευ- 
νηταί είς τον 1ον αιώνα π.Χ., θεωρούντες, όπως παλαιότερον ό Furtwangler, κύριον εκ
πρόσωπόν της τον έκλεκτικόν Πασιτέλην. Εγκατασταθείς είς τήν Ρώμην ύπήρξεν ό 
εισηγητής νέας μεθόδου είς τήν τεχνικήν τών αντιγράφων, δηλαδή τού μετρήματος μέ 
τά σημεία αποστάσεων (puntelli, points de repere, Punktverfahren)5. To γεγονός μά
λιστα ότι ό Πασιτέλης ήτο καί ό θεωρητικός συγγραφεύς τού έργου «Nobilia opera» 
εΐχεν οδηγήσει τον Furtwangler είς τήν ευτυχή διατύπωσιν ότι «όπως άλλοτε είς τό 
Πέργαμον, οΰτω καί τώρα είς τήν Ρώμην ή συνήθεια τής αντιγραφής βαδίζει χειρο- 
κρατουμένη μέ τήν τεχνοϊστορικήν έρευναν» 6.

Ή αναδρομή είς τά ένδοξα αρχαία έπιτεύγματα είχε διπλούν αποτέλεσμα, τήν 
ανάγκην τών αντιγράφων, αλλά καί τήν δημιουργίαν τής ιστορίας τής αρχαίας τέχνης, 
"Οπως δε ή άνάπτυξις τού Περγάμου τών Άτταλιδών είς κέντρον έλληνικής ρομαντι
κής παιδείας προητοίμασε τό πάθος διά τά κλασσικά αντίγραφα, οΰτω ως προς τήν 
Ρώμην μεγαλυτέραν ίσως μεσολαβητικήν θέσιν έχει ή μητρόπολις, ήτις μέχρι τών εσχά
των ελληνιστικών χρόνων έμενε πνευματικόν κέντρον δι’ όλον τον τότε κόσμον, αί Άθή- 
ναι. Τήν παλαιάν πρότασιν τοΰ Lippold ότι τά αθηναϊκά εργαστήρια υπήρξαν τά κύρια

1 Τάς συνεκένιρωσε τελευταΐον ό Gotzb, RM 53, Ak., I, XX Band III, 1896, 527 έ|·).
1938, 225-6, σημ. 1. Πρβ. Gis. Richter, AE 1937, 20 3 Kopien und Umbildungen gr. Statuen.
είκ. 3. von Buttlar, Marb. Winckelmann-pr. 1947-8. 4 Archaistische Kunst in Griechenland und Rom.
Brommer, Robinson Studies, I, 681. 5 G. Richter, Three critical periods, 42.

2 Tiber Statuenkopien im Altertum (Abh. Bayer. 6 ”Ε.ά. 19.
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διδασκαλεία τής άντιγραφικής μεθόδου 1 ήλθον νά την βεβαιώσουν τά αντίγραφα τής 
άσπίδος τής Αθήνας Παρθένου τά εΰρεθέντα εις τον λιμένα τοΰ Πειραιώς.

Ή ακμή τών αθηναϊκών εργαστηρίων δεν αποκλείει βεβαίως ότι, όπως ό Πασιτέ- 
λης εις την Ρώμην, διεμόρφωσαν άλλοι άλλου την παλαιάν παράδοσιν εις μηχανικωτέ- 
ραν, άρα εις πλέον ψύχραν παραγωγήν, έσώθη μάλιστα πλήθος ενδείξεων διά την 
δράσίν των 1 2.

”Αν άνερχόμενοι μέχρι τής Περγάμου σταθώμεν εις τά άντίγραφα κλασσικών έρ
γων, βλέπομεν έπιτυχώς συνηνωμένην την ρομαντικήν άναδρομήν με τον ελληνιστικόν 
παλμόν ζωής. Εις εποχήν τόσον πυρετικώς δημιουργικήν θάήτο άδύνατον νά έπινοηθή 
ή μηχανική άπόδοσις διά τής μεθόδου τών σημείων μετρήσεως (puutelli). Ή φειδιακή 
Άθηνά Παρθένος τής περγαμηνής βιβλιοθήκης, άν καί δεν έχει έκτελεσθή διά τοΰ 
τρόπου τούτου, θεωρείται εν τοΰτοις άντίγραφον, με τήν πλατυτέραν σημασίαν τής λέ- 
ξεως 3. Σώζει, όπως καί τό εκεί εύρεθέν άντίγραφον τής «Αφροδίτης» τοΰ Άλκαμέ- 
νους, τήν κληρονομιάν τής φωτοσκιάσεως, τοΰ πάθους, τής ταραχής 4. Μάς γοητεύει εις 
ταύτην, όπως και εις άλλα ελληνιστικά άντίγραφα, ή άβρότης τής σμιλεύσεως τοΰ μαρ
μάρου, τήν οποίαν ματαίως άναζητοΰμεν εις τά ρωμαϊκά. Τοΰτο οφείλεται εις τό ότι ή 
Άθηνά τοΰ Περγάμου έγινε είς εποχήν κατά τήν οποίαν δεν ειχεν έκλείψει ή πλαστική, 
ή σωματική αϊσθησις, άνεξαρτήτως τοΰ άν τήν κινεί άντίληψις ζωγραφική «(malerisch)».

Σημαντικήν ένδειξιν διά τήν άντιγραφικήν δράσιν έντός τών Αθηνών, άλλά καϊ 
σύνδεσμον μέ τό Πέργαμον άποτελεΐ κεφαλή τής Άθηνάς εις τό Εθνικόν Μουσεϊον 
(πίναξ 1 - 2)5. Ό έξαγαγών ταύτην άπό τήν άφάνειαν Hekler δεν έτόνισεν έπαρκώς 
τήν διπλήν ταύτην σημασίαν της, άν και άνεγνιόρισεν ότι άντιγράφει τό ίδιον πρωτό
τυπον, τό όποιον και ή Άθηνά Giustiniani6. Σοβαρόν τεκμήριον διά τήν χρονολόγη- 
σιν τής κεφαλής είς τήν ελληνιστικήν εποχήν είναι, εκτός τής τρυφεράς επιφάνειας τοΰ 
προσώπου, ήτις άποκλείει χεΐρα ύστερωτέρου άντιγραφέως, ή προέλευσίς της. Εΰρέθη 
είς τήν Στοάν τοΰ Άττάλου, θά έγινε πιθανώς ό άνδριάς, άν όχι κατόπιν παραγγελίας 
τοΰ βασιλέως τούτου, τοΰ μαθητοΰ τοΰ Καρνεάδου, τουλάχιστον κατά τά έτη τής βασι
λείας του, είναι άρα άπό τά παλαιότερα ελληνιστικά άθηναϊκά άντίγραφα κλασσι
κών έργων.

1 ’Έ.ά. 34 έξ. Διά τόν περγαμηνόν κλασσικισμόν: 
Lippoed, Kopien, 15 έξ. Becatti είς RIA VII, 76. 
Schober, Die Kunst von Pergamon, 33 έξ. Richter, 
έ.ά. 34.

2 Διά τής διεξοδικής άπαριθμήσεως τών περιπτώ
σεων τούτων υπό τής G. Richter, έ.ά. 45 έξ., 53 έξ. 
συνάγεται τό συμπέρασμα ότι δχι μόνον τών αντιγρά
φων κλασσικών έργων, άλλά καί τών εικονιστικών κεφα
λών ή παραγωγή εύρίσκετο σχεδόν άποκλειστικώς είς 
χεϊρας τών 'Ελλήνων, ιδίως τών’Αθηναίων καλλιτεχνών.

3 Άθηνά Περγάμου: Winter, Alterthiimer von
Pergamon VII, 24πίν. VI. Nachr. Gott. Ges. Neue
Folge 1, 250 (G. Krahmer). L. Curtids, Klass. 
Kunst, 198, είκ. 329. Schrader, Phidias, 40, είκ. 9.
Picard, Man. II, 383, είκ. 159. Richter, έ.ά. 43 
είκ. 62. Eippoed, Gr. Plastik, 359.

4 Θεά Άλκαμένους: Thieme - Becker, Kunstler- 
lexikon είς λ. Alkamenes, σ. 295. Winter, έ.ά. VII 
άρ. 23, πίν. VI - VII. L■ Curtius, Antike Kunst, 265. 
Richter, έ.ά. 43, είκ. 63.

5 Κατά φωτογραφίας φιλοτεχνηθείσας υπό τής φω
τογράφου τοΰ Γερμανικού ’Ινστιτούτου Δίδο5 Εύας-Μα
ρίας Czako.

6 Πρακτικά 1899, 73 (Μυλωνάς). ΑΑ 49, 1934, 259 
είκ. 1. Petrocs, Elek Emlek Konyn, Budapest 
1934,147 έξ., είκ. 58-65. Άθηνά Giustiniani: Br.-Br. 

200. Ameeung. Vatik. Katal. I, 114 πίν. 18. Helbig- 

Ameeung 38, 782. FurtwAngeer, Meisterwerke, 593. 
Susserott, Gr. Plastik, 140, πίν. 28, 3. Beumee, Ka- 
τάλ. Γλ. Βερολ. IV K 180 πίν. 73. Picard, Man. Ill, 
65 έξ. Eippoed, Gr. Plastik, 212. Dohrn, Att. PI., 62.
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Κατ’ άντίθεσιν προς τά ρωμαϊκά αντίγραφα δεν κινεί μόνον την διανοητικήν ενέρ
γειαν τοϋ θεατοΰ, άλλα απευθύνεται πρός την αϊσθησιν, την όρασίν του. Ή παλαιά 
αθηναϊκή μαγεία τής ?αχξεύσεως τοΰ μαρμάρου έπιζή εις τήν επιδερμίδα, τήν διάφανον 
κα'ι σαρκώδη. Δεν έχει ακόμη νεκρωθή πάσα ζωή όπως εις τά πετρωμένα εκείνα γλυ
πτά όσα έγιναν μετά τήν άλωσιν υπό τοΰ Σύλλα. Μαλακά ανέρχονται τά κάτω βλέ
φαρα, μέ άβαθή κοιλότητα, χωρίς τά σκληρά γραμμικά διαχωρίσματα, τά χαρακτηρί- 
ζοντα έργα τών αύτοκρατορικών χρόνων. Μέ όμοίαν άπαλότητα έχουν σμιλευθή τά 
κενά μεταξύ ρινός και οφθαλμών καθώς κα'ι αί άπό τών ρωθώνων άρχόμεναι διαγώ
νιοι τών παρειών.

Ρίς, στόμα, σιαγών, είς τά καλύτερον διατηρηθέντα σημεϊά των, μαρτυρούν τήν 
προσπάθειαν τοΰ γλύπτου όπως άποφύγη τουλάχιστον είς τό πρόσωπον άποτόμους δια
χωρισμούς. ’Ακόμη καί τοΰ κράνους τά τμήματα, ιδίως οί οφθαλμοί του, καθώς καί αί 
επί τών παρωπίδων κεφαλαί κριών διεμορφώθησαν μέ πλαστικήν αϊσθησιν ήτις άνα- 
καλεΐ τά καλά έτη τής ελληνικής πλαστικής. Τό άσθενές τμήμα τοΰ έργου είναι ή κόμη. 
Ό γλύπτης παραιτηθείς άπό πιστήν άναπαράστασίν της, περιωρίσθη νά δώση άδρο- 
μερή τήν εικόνα της, ενώ είς τό χάλκινον πρωτότυπον οί βόστρυχοι θά είχον άναμφι- 
βόλως έπιμελέστερον διαχωρισθή, αν όχι μέ τήν γραμμικήν άκρίβειαν παλαιοτέρων 
έργων, πάντως μέ επεξεργασίαν ήτις θά ήτο εκφραστική τής μεταβάσεως πρός τήν 
ζωγραφικήν αϊσθησιν τοΰ 4ου αίώνος.

’Ιδιαιτέρως χονδροειδής είναι ή όριζοντία αύλαξ ή χωρίζουσα τό κράνος άπό τήν 
κόμην, φανερά ιδίως είς τό δεξιόν πλάγιον τμήμα τής κεφαλής (πίν. 2). Όμοίως τά 
σύνορα τής κόμης πρός τό πρόσωπον διαγράφονται μέ στενήν αύλακα, ήτις είς τήν δε
ξιάν πλευράν προχωρεί βαθυτέρα, μέχρι τής βάσεως τοΰ λαιμού.

Ό μικτός ούτος τρόπος εργασίας, επιμελής σμίλευσις διά τό πρόσωπον καί τό 
κράνος, ήθελημένη άπλοποίησις τής άποδόσεως τής κόμης άποκλείει τήν τοποθέτησιν 
τοΰ έργου άψ’ ενός είς τούς ρωμαϊκούς χρόνους, άφ’ ετέρου δ’είς τον 4ον αιώνα π. X. Τό 
εξαγόμενον συμπέρασμα είναι ότι τό άντίγραφον θά παρηγγέλθη είς άθηναΐον πιθα- 
νώτατα γλύπτην υπό τοΰ περγαμηνοΰ βασιλέως ή υπό τής πόλεως πρός τον σκοπόν 
όπως διακοσμηθή καίριον σημεϊον τής Στοάς τοΰ Άττάλου κατά τά έτη τής άνοικοδο- 
μήσεως τοΰ μνημειακού κτιρίου, ήτοι περί τό 150 π.Χ.

Τό χάλκινον πρωτότυπον τής Άθηνάς Giustiniani, είς τήν οποίαν έπανερχόμεθα, 
τό άπηχεϊ πιστότερον τό άντίγραφον τοΰ Βατικανού, καθώς καί τό άντίγραφον τής κε
φαλής είς τό Kassel. Έργον τών πρώτων αύτοκρατορικών χρόνων τό πρώτον συμφώ- 
νως πρός τήν γνώμην τοΰ Amelung έχει τήν -ψυχρότητα τής μηχανικής άποδόσεως, 
γωνιώδη χωρίσματα, κανονικά τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου. Ή σύγκρισις τής κε
φαλής του μέ τήν τοΰ Έθνικοΰ Μουσείου στηρίζει τήν χρονολόγησιν τής τελευταίας 
είς τήν ελληνιστικήν εποχήν \

Δέν είναι εδώ ό τόπος ΐνα έπιχειρηθή ή κριτική τών άντιγράφων τής Άθηνάς 
Giustiniani, τά όποια συνεκέντρωσε τελευταίως ό Enrico Paribeni έξ άφορμής άλλου 1

1 Κεφαλή είς Kassel: Bibber, Κατάλ. γλυπτών, άρ. 12 πίν. 27 -28. Ε. Α. 3852-53.
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αντιγράφου, τής κεφαλής τού Μουσείου τών Θερμών1. Όπως όρθώς παρετήρησεν ό 
Ιταλός αρχαιολόγος ή κεφαλή αυτή έχει λάβει, διά τής άφθονου χρήσεως τρυπάνου 
είς την άπόδοσιν τής κόμης καί γενικώς διά τής σκληρότητος τής εργασίας, όψιν και 
έκφρασιν νεωτερικήν, ήτις δεν βοηθέ! εις την άναπαράστασιν τοΰ πρωτοτύπου.

Πλησιέστερον προς τούτο εξ όλων τών άντιγράφων είναι τό άγαλμα τοΰ Βατικα
νού, κατά δεύτερον λόγον τό άντίγραφον τού Καπιτωλίου1 2. Ή επί τού τελευταίου 
παραλλαγή, ή έλλειψις τής αιγίδος, θεωρείται ώς άποδίδουσα πιστότερον τό πρωτότυπον 
άφοΰ άπαντα και εις άλλα άντίγραφα. Κοινός καί είς τά δύο άγάλματα είναι ό άρχαιο- 
πρεπής τρόπος άποδόσεως τού χιτώνος, όχι ώς λεπτού υφάσματος, άλλα με πτυχάς πυ- 
κνάς έξαφανιζούσας τάς ύπ’ αύτόν γραμμάς τού σώματος, υπό δε τον δεξιόν βραχίονα 
ώς όγκου καλύπτοντος την καμπύλην τής όσφύος. Ή μορφή έχει, παρ’ όλον τό άνετον 
σκέλος, τετραγωνικήν κατασκευήν, ένθυμίζουσαν παλαιότερα έργα τών μέσων τού 5ου 
αίώνος. Τά νεωτερικά όμως στοιχεία είναι καταφανή. Τό έπρόσεξεν ήδη ό Furtwan- 

gler όταν έτόνιζεν ότι «αί πτυχαί είναι αύστηραί, έξεζητημένως άπλαΐ, ιδιαιτέρως ή 
άναδίπλωσις ύπεράνω τού άριστερού ώμου έχει κάτι τό αυστηρόν. Λείπει εν τούτοις 
κάθε τι τό κοπτερόν, τό μέγα, αισθάνεται τις ποιάν τινα έκζήτησιν καί τι τό προμελέ
τη μένον»3.

Τό με την βοήθειαν τών άντιγράφων τού Βατικανού καί τού Καπιτωλίου νέον 
στήσιμον τής κεφαλής εκ τής Στοάς τού Άττάλου με στροφήν προς τά δεξιά (πίναξ 1) 
ευνοεί την άνάδειξιν τού φοειδούς σχήματος τού λεπτού προσώπου, τον περιορι
σμόν του υπό τής μέχρι τού λαιμού κατερχομένης κόμης, ήτις, διά τής άντιθέσεως 
ταύτης, παρουσιάζει περισσότερον διαφανή την επιδερμίδα τοΰ προσώπου. Προσφέρει 
άκόμη ή όψις αΰτη την ώραίαν καί γενναίαν πλαγίαν γραμμήν τού κράνους είς όλον 
τό ύψος του. Παρ’ όλην τήν έλλειψιν τού λόφου άποτελεΐ τούτο στεφάνωμα άσυνήθους 
μεγαλείου, άληθώς θεϊκού.

Άξιοπαρατήρητον είναι ότι μόνον διά τής στροφής τής κεφαλής άναπτύσσεται 
ύπεράνω τού κροτάφου είς όλον τό πλάτος της ή δεξιά παραγναθίς τού κράνους μέ τήν 
κεφαλήν τοΰ κριού, τήν οποίαν ό γλύπτης, προορίζων όπως είναι όλη ορατή, έσμίλευσε 
μέ τόσον περιπαθή γνώσιν.

Ύπήρξεν όπισθοχώρησις διά τήν έρευναν ότι, παρασυρθεϊσα πιθανώς άπό τήν υπό 
τοΰ Hekler σύνδεσιν τής κεφαλής τού Εθνικού Μουσείου μέ τήν Άθηνάν τοΰ Μύ-

1 Ε. Paribeni, Sculture Greche, άρ. 115
2 Stdakt- Jones, Sculpt. Capit, 29 πίν. 20. Hel- 

big - Ameeung 3, 782. FurtwAngeer, Statuenkopien, 
32. SrJssEROTT, ε.ά. 110.

3 Meisterwerke, 591. Ό SOsserott, ε.ά. 140, χρο
νολογεί τήν ’Αθήναν Giustiniani περί τό 390/380 π.Χ., 
ό Lipi’Ot.d, ε.ά. περί τό 400. Πρβ. τήν διασκεδαστικήν 
περιγραφήν τοΰ Goethe : «Im Palaste Giustiniani 
steht eine Minerva, die meine ganze Verehrung 
hat. Winckelmann gedenkt Ihrer kaum, wenigstens 
nicht an die rechten Stelle, und ich fiihle mich 
nicht wiirdig genug, fiber sie etwas zu sagen.

Als wir die Statue besahen und uns lang dabei 
aufhielten, erzahlte uns die Frau des Custode : es 
sei dieses ein ehmals heiliges Bild gewesen und 
die Inglesi, welche von dieser Religion seien, 
pflegten es noch zu verehren, indem sie ihm die 
eine Hand ktissten, die auch wirklich ganz weiss 
war, da die tibrige Statue braunlich ist. Auch 
setzte sie hinzu, eine Dame dieser Religion sei 
vor kurzem da gewesen, habe Sie auf die Knie 
niedergeworfen und die Statue angeboten». (Ta- 
ξε ίδιον είς τήν ’Ιταλίαν. Ρώμη 13, 1, 1787. Grumach, 
Goethe und die Antike II, 536).
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ρωνος, δεν έμεινε περισσότερον εις την παρατήρησιν τοϋ Furtwangler όστις, διακρίνας 
με το άλάθητον ένστικτόν του, τον μή αττικόν χαρακτήρα τής * Αθήνας τύπου Giusti- 
niani, την άπέδωσεν εις δημιουργόν, τοΰ οποίου μένει ακόμη έως σήμερον αινιγματική 
ή πολύπλευρος προσωπικότης, εις τον Εύφράνορα. Πράγματι μόνον εάν χωρυχθή από 
την αττικήν τέχνην ερμηνεύεται ή βωβή σοβαρότης τής στάσεως, τοΰ ενδύματος, τής 
έκφράσεως. Κάτι τι τό άκίνητον, άλλα κα'ι άσυγκίνητον βαρύνει τό μεγα?^εΐον τής μορ
φής. Μόνον μέ τήν έξάρτησιν έξ άλλης παραδόσεως, όχι άπ?ιώς από ήθελημένην συντη- 
ρητικότητα, εύρίσκεται ή "Αθήνα εντός οικείου περιβάλλοντος. "Από τήν πελοποννη- 
σιακήν περιοχήν, ήτις προβάλλει ως πατρις τοΰ έ'ργου, άφοΰ άποκλεισθοΰν αί Άργεΐαι 
σχολαί, τών οποίων υπήρξε διαφορετικόν τό μορφικόν ιδανικόν, δεν μένουν άλλαι ή ή 
Κόρινθος καί ή Σικυών, προς τάς οποίας κατηύθυνεν, εϊδομεν, τήν έρευναν ό Furt
wangler. "Ως προγόνους τής ΆιΊηνάς Giustiniani δυνάμεθα να θεωρήσωμεν τύπους 
γυναικείων κεφαλών τοΰ αύστηροΰ ρυθμοΰ. Ό τελευταΐον πραγματευθείς τήν ομάδα 
C. Η. Schuchhardt κλίνει νά τήν άποδώση εις ένα των μεγάλων χαλκοπλαστών 
τής Κορίνθου1. Προς τα βόρεια πελοποννησιακά εργαστήρια φέρει καί ό τύπος τής 
κεφαλής τής "Αθήνας Giustiniani, καί των άλλων αντιγράφων, όστις είναι φοειδής, μέ 
λεπτήν τήν σιαγόνα καί τήν ρίνα, μέ τό στόμα μικρόν.

Μέχρι τοΰ 4ου αίώνος π.Χ. διαπιστώνει επιβιώσεις πελοποννησιακών έργων τής 
πρωίμου κλασσικής εποχής ό Langlotz εις τήν έξέτασίν του τύπων πεπλοφόρων, τάς 
οποίας αποδίδει εις τά σικυωνικά εργαστήρια1 2.

Δέν ύποχρεούμεθα έκ τούτου νά παραδεχθώμεν ότι τό πρωτότυπον τής "Αθήνας 
Giustiniani ήτο στημένον εις ιερόν τής Κορίνθου. "Αφοΰ οί Αθηναίοι ειχον αναθέσει 
είς τον Εύφράνορα τήν έκτέλεσιν τοΰ "Απόλλωνος Πατρφου διά τον ναόν τής "Αγοράς 
των, άφοΰ πιθανώς καί άλλοι πελοποννήσιοι καλλιτέχναι όχι μόνον έμαθήτευσαν αλλά 
ίσως καί είργάσθησαν είς τάς "Αθήνας ήδη άπό τών μέσων τοΰ 5ου αί. π.Χ. είναι πιθα
νόν ότι είς τήν πόλιν ταύτην εύρίσκετο τό άγαλμα τής θεάς, τοΰ οποίου πολύ άργότε- 
ρον παρηγγέλθη άντίγραφον διά τήν Στοάν τοΰ Άττάλου 3.

"Άλλο άντίγραφον κλασσικοΰ έργου, τό όποιον θεωρείται ως νεανική δημιουργία 
τοΰ Πραξιτέλους, δύναται διά τής συγκρίσεως προς τήν κεφαλήν τής Άθηνάς έκ τής 
Στοάς τοΰ Άττάλου νά άναχθή είς τήν "ιδίαν εποχήν. Είναι ό κορμός τής Αφροδίτης 
τοΰ "Εθν. Μουσείου έξ αγάλματος τύπου τής "Αφροδίτης έξ Arles, εΰρεθείς καί αύτός 
είς "Αθήνας (πίν. 3 καί είκ. I)4. "Αν καί φαίνεται σήμερον άκατανόητον πώς ό Furt

wangler καί μετ’ αυτόν ό Bulle, άργότερον καί άλλοι τον κατέταξαν μεταξύ τών 
έργων τοΰ 4ου αίώνος, έν τούτοις τήν γνώμην των δικαιολογεί έν μέρει ή καλή έπεξερ-

1 Festschrift Weickert, 59 έξ., 78.
2 Jdl 61 - 62, 1946 - 47, 102, 108.
3 Πιθανώτερον είναι δτι οί πελοποννήσιοι γλύπται 

μετέβαινον είς τάς ’Αθήνας, ιδίως άπό τήν φειδιακήν 
εποχήν καί κατόπιν, ΐνα έκμάθουν τήν τέχνην τής μαρ-
μαρογλυφικής (BCH 54-55, 1940-41, 251 έξ. Πρβ. 70, 
1946, σ. 441), έξ άλλου δμως, ένεκα τής παλαιάς δρά- 
σεως τών πελοποννησιακών εργαστηρίων χαλκοπλαστι

κής, θά άνέθετον οί ’Αθηναίοι καί μετά τά μέσα τοΰ 5“« 
αίώνος είς Πελοποννησίους καλλιτέχνας τήν έκτέλεσιν 
χαλκών αγαλμάτων προοριζομένων διά τήν διακόσμησιν 
τών ιερών, καθώς καί τών δημοσίων χώρων τής πό- 
λεώς των.

4 ’Αρ. εύρ. 227. Εύρέθη παρά τό μνημεϊον τοΰ Λυ- 
σικράτους. Καί τούτου τοΰ αγάλματος αί φωτογραφ ίαι 
οφείλονται είς τήν δίδα Czako.
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γασία τής έπιδερμίδος1. Παρέβλεψαν δμως και οί δυο λαμπροί αρχαιολόγοι την υπό

Είκ. 1. Κορμοΰ ’Αφροδίτης (Έθν. Άρχαιολ. Μουσείου] όπισθία δψις.

τον αριστερόν βραχίονα καί όπισθεν, υπό την ράχιν, άπόδοσιν τοϋ ίματίου [και των

1 FurtwangeER, Statuenkopien, σ.5. Br. Br. 300a. 
K.i.B. 312, 2. BueeE, Sch. Mensch, 169 είκ. 86. Eip- 
poed, Kopien, 7. Gr. Plastik, 237 σημ· 2. Picard, 
Man. Ill, 461-2. Dohrn, Attische Plastik, 214.

’Αντίγραφων έκ Ρώμης: Notizie Sc. 1925, 162 itiv. 7. 
Bull. Com 1925, 113 έξ. (Paoea Montuoro). Πρώτος 
ό Pfdhi, έπρόσεξε καί την οπίσθιον fliplv τοϋ κορμοΰ, 
έχρονολόγησεν δμως τούτον εις τήν ρωμαϊκήν εποχήν.
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Κεφαλή ’Αθήνας έκ τής 2τοΰς τοϋ Άττάλου.
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Κορμός ’Αφροδίτης (Έ-θ-νικόν ’Αρχαιολογικόν Μουσεΐον).
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πτυχών του, άκατανόητον διά τον 40ν αιώνα, καθώς καί δτι εις την όπισθίαν όψιν 
ήγνοήθη ή σωματική ύπόστασις τοΰ έργου (είκ. 1).

Χαρακτηριστική διά τήν μειωμένην πλαστικήν αϊσθησιν είναι ή άπόδοσις τοΰ ίμα- 
τίου έπί τής οπίσθιας επιφάνειας, δχι ώς υφάσματος παρακολουθοΰντος τάς καμπύλας 
τοΰ σώματος, άλλ’ ώς χωριστού επιπέδου παραλλήλου προς αΰτό. "Αφ" ετέρου ή συγ- 
κρότησις τοΰ δλου αγάλματος έγινεν έκ χωριστών τεμαχίων μαρμάρου προσηρμοσμένου 
διά γομφώσεως (αριστερός βραχίων και τμήμα τοΰ ίματίου, δεξιός από τοΰ ώμου, δλον 
τό κάτω σώμα μετά τοΰ ίματίου). "'Αν, δπως είναι πιθανώτατον, καί ή κεφαλή ήτο έν
θετος δεν επιτρέπει νά συμπεράνωμεν τούτο μετά βεβαιότητος ή ατελής διατήρησις 
τοΰ άνω τμήματος τοΰ στήθους. "Ολη ή τεχνική αΰτη, ένθυμίζουσα γνωστά έργα τών 
περί τό 200 π.Χ. χρόνων, τήν κόρην έκ τοΰ ’Άντσιο, τον Διόνυσον τών Τράλλεων, τον 
"Ασκληπιόν έκ τής Μουνυχίας κ.ά. ευνοεί τήν τοποθέτησιν τοΰ κορμοΰ τής ’Αφροδίτης 
έκ τοΰ μνημείου τοΰ Λυσικράτους εις τά μετά τό 200 π.Χ. έτη1.

Έν έκ τών ολίγων συγχρόνων άττικών έργων τό όποιον ασκεί έλξιν άνάλογον μέ 
τήν τής κεφαλής τής "Αθήνας είναι ή εικονιστική, δχι άμοιρος ίδεαλιστικοΰ άφηρωι- 
σμοΰ κεφαλή τοΰ βασιλέως "Αριαράθου τής Καππαδοκίας, τοΰ συμμαθητοΰ τοΰ "Ατ- 
τάλου κατά τά έτη τών αθηναϊκών σπουδών. "Αν ή κεφαλή τής "Αθήνας συγκρινομένη 
μέ τήν εικονιστικήν φαίνεται κάπως χειρωνακτικωτέρα, συνδέει έν τούτοις τά δύο έργα 
ή συγγένεια τοΰ κοινού καλλιτεχνικού κλίματος, τής όμοιας καταγωγής1 2.

Έκ τών ανωτέρω δυνάμεθα νά φθάσωμεν είς τό συμπέρασμα ότι πρώτοι οί γλύ- 
πται τοΰ αθηναϊκού κλασσικισμοΰ, άναζωογονοΰντες τήν περγαμηνήν παράδοσιν, είργά- 
σθησαν είς τά αντίγραφα δχι μέ τον μηχανικόν τρόπον τών ρωμαϊκών χρόνων, αλλά μέ 
πνεύμα έλεΰθερον, ροδισμένον άπό τό άσβεστον πΰρ ενός λαμπρού παρελθόντος. "Ακόμη 
καί κολοσσικά έργα τοΰ 2ου αίώνος π.Χ., δπως τό υπό τοΰ Εΰβουλίδου αντίγραφων τής 
"Αθήνας Velletri, τοΰ μεγαλειωδεστάτου τούτου αγάλματος τής θεάς, τά διακρίνει άπδ 
τών ρωμαϊκών ή σύνδεσις μέ τήν παλαιοτέραν τέχνην, ή φανερά ιδιαιτέρως είς τό έπί 
τής έπιδερμίδος των υπόλοιπον ζωής, είς τήν θωπευτικήν έπεξεργασίαν τοΰ στόμα
τος, τών βλεφάρων, τής ρινός καί τής κόμης3. "Ολα ταΰτα, άνακαλοΰντα δχι τόσον τον 
ασιατικόν παλμόν ζωής τών περγαμηνών αντιγράφων, δσον τήν πραξιτελικήν διάφα-

1 Διόνυσος Τράλλεων : Lawrence, Later Gr. Sc., 
είκ. 9. Dickins, Hellenistic Sc., είκ. 9. ’Ασκληπιός 
Μουνυχίας: Riv. Arch. VII, 49 (Becatti). Lawrence, 
έ.ά. 121 είκ. 26. Νίκη Εΰβουλίδου: Becatti, ε.ά. 54, 
είκ. 31. Κόρη έκ τοΰ "Αντσιο : Buschor, Plastik der 
Griechen, 94. L. Curtius, Interpretationen von 
sechs griech. Bildwerken, σ. 106 κ.έξ. Παρομοίαν 
τεχνικήν έχει καί ή κεφαλή τής ’Αρσινόης III είς Βο- 
στώνην: Caskey, Greek - Roman Sc., άρ. 58.

2 AM 21, 1896, 281 εξ. πίν. 10 (Schrader), Bu
schor, Hellenist. Bildnis, 41, 43, είκ, 34. Laurenzi,
Ritr. 131 άρ. 100, πίν. 40. AE 1948 - 49, 27 εξ., είκ. 
15-17. Hafner, Spathellenist. Bildnis, 35 πίν. 12. 
Άναμένομεν άπό τόν G. KLEINER όπως στηρίξη καί

μέ έπιχειρήματα τήν σύντομον καί άποτομως καταδικα- 
στικήν ύποσημείωσίν του (Jdl. 68, 1953, 94 σημ.). Ο
φείλει ιδίως νά άνασκευάση τόν κύριον ισχυρισμόν 
(ΑΕ ε.ά. σ. 30 κ.έξ.) τόν σχετικόν μέ τήν έπιβίωσιν τής 
κλασσικής παραδόσεως έπί τών άττικών εργαστηρίων,, 
άτινα δέν μετέσχον μέ συνεπή άνανεωσιν εις την ασια- 
νικήν πυρετικήν δημιουργίαν, άλλ’ επεμενον είς παλαια 

σχήματα καί τρόπους.
3 ΆΟηνά Εΰβουλίδου: Br. Br. 48. K.i.B. 373, 3. 

Furtwangler, Statuenkopien, 19. RIA VII, 52 εξ. 
(Becatti). Lippold, Kopien, 23. Gr. PI. 366. Rumpf, 

Archaologie II, 113. Bieber, Hellenist. Sc., 158 έξ., 
είκ. 669. Richter, Three crit. per., 43 είκ. 65.
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νον χάριν, είναι απολύτως ξένα προς την διανοητικήν ψυχρότητα τών ρωμαϊκών αντι
γράφων.

’Από την μαρτυρουμένην έκ τών αττικών αντιγράφων τοϋ 2ου αίώνος π.Χ. συντή- 
ρησιν τής κλασσικής παραδόσεως, αλλά καί άπό την έντονον δράσιν τών αθηναϊκών 
εργαστηρίων καϊ κατά τον 1ον, καθώς και έκ τοΰ γεγονότος ότι, παρ’ όλας τάς άρπαγάς 
τών Ρωμαίων, πολλά λατρευτικά αγάλματα εύρίσκοντο κα'ι μετά ταΰτα εντός τών αρχαίων 
ναών τών ’Αθηνών, προχωροϋμεν εις την ύπόθεσιν ότι πιθανώς άπό τών εργαστηρίων 
τής πόλεως ταΰτης έγινε τό πρώτον βήμα προς την έξαφάνισιν τής προσωπικότητος τοϋ 
άντιγραφέως, προς την ενσυνείδητος πιστήν άπόδοσιν τών πρωτοτύπων έργων διά τής 
μετρήσεως τών άποστάσεων. Ό ΓΙασιτέλης άργότερον είς τήν Ρώμην περιωρίσθη εις 
τό νά έφαρμόση συνεπέστερον τήν μέθοδον ταύτην κα'ι νά τήν στηρίξη θεωρητικώς.

*

Ή άντιγραφή κλασσικών έργων δεν υπήρξε άπολύτως πρωτόφαντος εις τάς Αθή
νας τοϋ 2ου αί. π.Χ. ’Έχει τάς ρίζας της είς άναλόγους συνήθειας παλαιοτέρων εποχών, 
τής κλασσικής, άκόμη καί τής άρχαϊκής εποχής. Συχνά έλαβον οί έρευνηταΐ άφορμήν 
νά παρατηρήσουν ότι, μετά τήν δημιουργίαν μνημειώδους έργου υπό συγχρόνου καλλι
τέχνου, έγίνετο τοϋτο κτήμα όλων τών ομοτέχνων του. Ή λάμψις ενός άριστουργήμα- 
τος παρεκίνει νά τό άποδώσουν έλευθέρως καί είς διάφορα μεγέθη — άναλόγως τής 
επιθυμίας τών παραγγελλόντων — όχι μόνον γλνπτας, άλλα καί χαλκουργούς καί άγγειο- 
γράφους καί κοροπλάθους. Τό ζήτημα έλαβε τελευταίως νέαν έπικαιρότητα μετά τήν 
άνακίνησίν του υπό τών F. Brommer καί A. Rumpf. Χρησιμοποιούν ό πρώτος όλα 
σχεδόν τά γνωστά παραδείγματα προρρωμαϊκών άντιγράφων καί επαναλήψεων τονίζει 
διά μίαν άκόμη φοράν τήν άκτινοβολίαν τών μεγάλων δημιουργημάτων λ Ιδιαίτερον 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν αί επαναλήψεις αί πραγματοποιηθεΐσαι εντός τών εργαστη
ρίων τών δημιουργών καλλιτεχνών. Κατά τινα μαρτυρίαν ό Πραξιτέλης έξετέλεσε διά 
τά Μέγαρα, άλλά καί διά τήν Μαντίνειαν, άγάλματα τής Λητοϋς, τοϋ ’Απόλλωνος καί 
τής Άρτέμιδος. Είς τήν περίπτωσιν τοϋ Λυσίππου αί πιθανότητες άντιγράφων άτινα 
έγιναν υπό τήν οδηγίαν του είναι μεγάλαι, αν άναλογισθώμεν, εκτός τής περιπτώσεως 
τοϋ 'Αγία τών Δελφών καί όμοιου άγάλματος είς τά Φάρσαλα, τον άριθμόν τών έργων 
άτινα άπέδιδον είς αυτόν οί άρχαΐοι τεχνοκρΐται, όχι όλιγώτερον τών χιλίων πεντα- 
κοσίων1 2.

Πόσον ζωτικόν είναι διά πάσαν γενεάν τό άληθώς πνευματικόν τοϋτο πρόβλημα 
τών άντιγράφων τό βεβαιώνει ή τελευταία λεπτομερεστάτη έξέτασίς του είς όλας τάς 
εκδηλώσεις, τάς έποχάς καί τάς μορφάς του υπό τοϋ A. Rumpf3. Σπανίως θέμα βα
σικούς τόσον άχάριστον — άφοϋ τά άντίγραφα στεροϋνται τής δροσερότητος τής έμ- 
πνεύσεως — παρουσιάζεται με τόσον συναρπαστικήν φλογερότητα, όπως είναι ή περι
γραφή τοϋ φαινομένου υπό τοΰ καθηγητοΰ τής Κολωνίας.

1 Robinson Studies I, 674 έξ. Lysippos. Hesperia, Suppl. 8, 228 εξ. Bibber, Hellen.
2 Πλινιου, Nat. Hist. XXXIV, 237. Johnson, Sc., 31. G. Richter, Three cr. per., 15. MarcadE, 

Lysippos, 266. Brommer, ε.ά. 679. Lippold, Gr. Pla- Signatures 1, 71 εξ.
stik, 277. Thieme- Becker, Kiinstlerlexikon είς λ. 3 Archaologie II, 81 έξ.
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Ό Rumpf τονίζει δτι ή πραγματική αντιγραφή προγενεστέρων ή, συχνότερον, 
συγχρόνων έργων, ήρχισεν ήδη από τών μέσων τοΰ 4ου αίώνος π.Χ. Διά πρώτην ψοράν 
εις ψηφισματικόν άνάγλυφον τοΰ 350 π.Χ. παρίσταταιή Άθηνά με τον τύπον τής φει
διακής Παρθένου, ένω εις παλαιότερον τοΰ 375 π.Χ. (τής συνθήκης ’Αθηνών - Κερκύ- 
ρας), βλέπομεν τήν θεάν όχι ως άγαλμα, άλλ’ ως καλλίγραμμον σύγχρονον γυναίκα. 
’Άλλη μορφή έπ'ι τής μικρδς ζωφόρου τοΰ μνημείου τοΰ Λυσικράτους είναι δάνειον εκ 
τής ζωφόρου τοΰ Ηφαιστείου

Είς τάς επαναλήψεις παλαιοτέρων κλασσικών έργων υπό γλυπτών τοΰ 4ου αίώνος 
π.Χ. προσέθεσεν ό Langlotz καί έπίμαχόν τι έργον, τήν «Κυράντής Περσεπόλεως». 
Τό έξαίρετον αυτό άκέφαλον ελληνικόν γλυπτόν τοΰ Μουσείου τής Τεχεράνης, άνακα- 
λυφθέν είς τήν Περσέπολιν, εντός τοΰ ανακτόρου τοΰ Δαρείου, είναι έπανάληψις γνω- 
στοΰ έργου τών μέσων τοΰ 5ου αίώνος, τής «σκεπτομένης Πηνελόπης», ήτις έσώθη είς 
αρκετά αντίγραφα. Τό άνακΰπτον μετά τήν εΰρεσιν τοΰ γλυπτοΰ τής Περσεπόλεως οξύ 
πρόβλημα είναι τοΰτο: άφοΰ ήδη προ τοΰ 333, ότε κατεστράφη υπό τών Μακεδόνων 
τό άνάκτορον τοΰ Δαρείου, εύρίσκετο εκεί ή «σκεπτομένη Πηνελόπη» δεν δύναται νά 
έρμηνευθή άλλως ή ΰπαρξις τόσων αντιγράφων τών ρωμαϊκών χρόνων ή διά τής ύπο- 
θέσεως ότι υπήρχε τότε δεύτερον πρωτότυπον, ευκόλως προσιτόν είς τούς καλλιτέχνας. 
Ή πρώτη έκδότρια τοΰ γλυπτοΰ τής Περσεπόλεως Cleta Margaret Olmstead τό 
έχρονολόγησε είς τον 5ον αιώνα, έφθασε μάλιστα είς τήν ΰπόθεσιν ότι είναι τοΰτο 
παλαιότερον τοΰ έκ τών ρωμαϊκών αντιγράφων γνωστοΰ, άποκλείσασα τό ενδεχόμενον 
ότι προέρχεται εξ αρπαγής ήτις έγινε κατά τούς Περσικούς πολέμους, άφοΰ ή τεχνο
τροπία μαρτυρεί, όπως πιστεύει, νεώτερον έργον. Ώς μόνην δυνατότητα θεωρεί ότι 
τό έκ τίνος ιωνικής πόλεως λεηλατηθέν υπό τών Περσών κατά τά τέλη τοΰ 5ου 
αίώνος έργον άντικατεστάθη άμέσως υπό έλευθέρας άπομιμήσεως έκ τής οποίας κατά
γονται όλα τά γνωστά ρωμαϊκά αντίγραφα 2.

Ό Langlotz άναλύων λεπτομερώς τά αντίγραφα, προ πάντων όμως τήν ιδίαν τήν 
«Κυράν τής Περσεπόλεως», ευρίσκει βεβαίως κλασσικήν δροσερότητα είς τήν εργασίαν 
καί τήν πτυχολογίαν, όχι όμως τοΰ 5ου, αλλά τών αρχών τοΰ 4ου αίώνος π.Χ. Παρατη
ρεί ότι τό ένδυμα, αντί νά είναι στοιχεΐον προσηρμοσμένον είς τό σώμα, όπως είς τά 
ρωμαϊκά αντίγραφα τής μορφής, αναπνέει ελαφρώς, αί καμπυλότητες τοΰ σώματος δια-

1 Rumpf, έ.ά. 88 πίν. 2b - c καί 3a - b. Τάς επανα
λήψεις αρχαϊκών, Ιδίως τών αττικών κορών έπραγμα- 
τεΰθησαν ό Payne, Akrop., 680, καθώς καί ό Ρ· DE 
ΕΑ Costs MESSEEliiRE είς σημαντικήν μελέτην του, 
τής όποιας θά έπρεπε νά γίνεται συχνότερον μνεία: 
Journal des Savants 1942, 31 έξ. Ό Schuchhardt 
(ΑΑ 1937, 28) έπρόσεξε τήν προέλευσιν έκ τοΰ ίδιου ερ
γαστηρίου δύο αρχαϊκών λεόντων, τής Άκροπόλεως 
άφ’ ενός, τοΰ Κεραμεικοΰ άφ’ ετέρου’ ό τελευταίος εί
ναι άντίγραφον τοΰ πρώτου. Τήν έξάρτησιν έξ άλλου 
τής βοιωτικής πλαστικής έκ τών αττικών δημιουργημά
των βεβαιώνει διά τάς άρχάς ήδη τοΰ 6ου αίώνος ή κε
φαλή τοΰ Έθνικοΰ Μουσείου έκ τοΰ Πτφου μέ τήν 
συναρπαστικήν πρωτόγονον κυβικότητα (Richter,

Kouroi, άρ. 15. Archaic Greek Art, 23 είκ. 39). To 
έργον τοΰτο, καθαρώς βοιωτικόν, είναι άνερμήνευ- 
τον άνευ αττικών προτύπων συγγενών πρός τούς Κού
ρους τοΰ Διπύλου-Ν. Ύόρκης. Ή χρονολόγησίς του 
υπό τοΰ LueeiES (Jdl 51, 1936, 138 έξ.) πολύ χαμηλά, 
περί τό 540 π Χ·, γίνεται καί διά τοΰτο απίθανος, διότι 
είναι αμφίβολον αν θά ΰπήρχον άκόμη τότε όρθιοι οι 
χρησιμεύσαντες ώς πρότυπα άρχαιότατοι αττικοί Κοΰ- 
ροι. At άρχαί τοΰ 6ου αίώνος π.Χ. είναι ή τελευταία δυ- 
νατότης διά τήν κεφαλήν τοΰ Πτφου.

2 AJA 54, 1950, 10’ έξ. Mus. Helv. 8, 1951, 157 έξ. 
(Langlotz). Πηνελόπη Βατικανού: HEEBIG - Αμε- 
EUNG * άρ. 89. Picard, Manuel II, 51 έξ. Lippoed, έ.ά. 
134, πίν. 47, 2 Ε. Paribeni, Scult. gr., 47 - 48 άρ. 78.
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γράφονται ανεξάρτητοι κάτωθεν τοϋ χιτώνος. Δεν είναι εδώ ό τόπος ΐνα συζητηθή η 
ταύτισις τοΰ έργου με την Λάρισσαν τοΰ Τηλεφάνους, προς την όποιαν προχωρεί ό 
Langlotz, περιοριζόμεθα μόνον να ύπογραμμίσωμεν ότι ή χρονολόγησίς του εις τον 
40ν αιώνα, ένισχυτική τών ανωτέρω έκτεθεισών γενικών παρατηρήσεων τοϋ Rumpf, 

έφερε τον πρώτον εις τό συμπέρασμα ότι «τό είς την Περσέπολιν εΰρεθέν άντίγραφον 
έχει σπουδαιότητα διά την έρευναν διότι αναιρεί την παλαιάν Schulmeinung ότι οί 
Έλληνες ήρχισαν νά έκτελοΰν αντίγραφα μόνον από τής εποχής τοϋ ύστεροελληνιστι- 
κοϋ κλασσικισμοΰ» \

Ανεκμετάλλευτος είς τό σΰνολόν του διά την βεβαίωσιν τής άντιγραφικής δρα- 
στηριότητος είς τον 40ν αιώνα π.Χ. μένει ακόμη ιδιαίτερος έξαιρέτως άντιπροσωπευτι- 
κός κλάδος τής κλασσικής τέχνης, αί επιτύμβιοι στήλαι. Είναι από μακροϋ βεβαιωμέ- 
νον ότι μόλις σπουδαίος γ?ιύπτης παρουσίαζε είς τάς ’Αθήνας στήλην με νέαν έμπνευ- 
σιν καί σύνθεσιν δεν έδίσταζον.,οί σύγχρονοι ομότεχνοί του νά την επαναλαμβάνουν. 
Άναλόγως προς την ευαισθησίαν καί την δεξιοτεχνίαν τών μιμητών κρατοϋν τά αντί
γραφα τό καλλιτεχνικόν καί ψυχικόν περιεχόμενον τοϋ πρωτοτύπου ή έκφυλλίζονται 
είς χειρωνακτικά κατασκευάσματα. 'Ότι πάντως ή έξάρτησις δεν είναι δουλική, ούτε 
πιστή ή αντιγραφή, τό διδάσκουν αί σύγχρονοι απομιμήσεις τής μεγάλης στήλης τοΰ 
Ίλισοϋ με τον νέον άφηρωισμένον κυνηγόν 1 2. Τά αντίγραφα παρουσιάζουν διαφορε
τικήν τήν διάταξιν τών μορφών, μειωμένην τήν υπερβατικήν έκφρασιν, έντονωτέραν τήν 
θλΐψιν, άνευ τής βωβής, ανεκδήλωτου συντριβής τών μορφών τοϋ πρωτοτύπου 3.

’Άλλαι στήλαι είναι μόνον ανταύγεια μή σωθέντων μεγάλων δημιουργημάτων, 
όπως ή αττική τών αρχών τοΰ 4ου αίώνος, με τήν συμβολικήν παράστασιν τής ετοι
μασίας νέας γυναικός, τής Άμεινοκλείας, διά τήν έξοδον έκ τής οικίας4. Ή τεχνοϊστο- 
ρική πείρα επιτρέπει σήμερον νά προχωρήσωμεν είς τό συμπέρασμα, τό όποιον καί 
άλλοτε είχεν έκφρασθή, ότι ή στήλη αυτή μέ τήν ποιητικήν εικόνα, αλλά με κατωτέραν 
μαρμαρογλυφικήν εργασίαν δεν είναι ή πρωτότυπος σύνθεσις τοΰ καλλιτέχνου 5.

Μετά τήν μακράν, άλλ’ άναγκαίαν εισαγωγικήν έπισκόπησιν προχωροϋμεν προς τό 
κύριον θέμα μας, τό όποιον είναι ανάγλυφα τοΰ Έθνικοϋ Μουσείου μέ παραστάσεις 
Ερώτων κρατούντων θυμιατήρια.

*

Μικρόν υπόλοιπον αρχαίου γλυπτοΰ δεν έχει ένταχθή, όπως θά άνεμένομεν, είς 
τήν σειράν τών ελευθέρων αντιγράφων κλασσικών έργων, άν καί είναι γνωστόν καί δίς

1 Έ.α. 168. Είς τήν εξαιρετικούς ένδιαφέρουσαν με
λέτην τοΰ Οηι,υ «Δία Γυναικών», έκδοθεϊσαν μετά τό 
πέρας τοΰ παρόντος άρθρου, υποστηρίζεται άλλη θέ- 
σις : τό πρωτότυπον άπήχθη υπό τοΰ Ξέρξου ή υπό 
τοΰ Άρταξέρξου, παραμεϊναν οΰτω σφον περί τά 130 
έτη είς χεΐρας τών Περσών' τά σωζόμενα αντίγραφα 
αποδίδουν άλλο μή σωθέν νεώτερον έργον, τό όποιον 
αντικατέστησε τό πρώτον δημιούργημα μετά τήν μετα
φοράν του είς τήν Περσίαν (Robert Boehringer, 
Freundesgabe, 435).

2 Conze, Grabr. άρ. 1055, πίν. 211. Coeeignon,

Stat. funer., εικ. 82. Diepolder, AH. Gvabr., πιν. 48, 
51 Ιξ. Johansen, Attic Gravestones, είκ. 9. Boschor, 

PI. der Gr., 81. Maussollos und Alexander, 31. Him- 
meeman, Studien zum Ilissosrelief, 11 έξ.

3 Conze άρ. 1033,1054-57, πίν. 205, 210. Coeei- 
gnon, έ.ά., είκ. 81. Diepolder, έ.ά., σ. 52. Himmee- 
man, έ.ά. πίν. 17.

4 Conze, 901 πίν. 177. Diepolder, πίν. 41. Υπό
λοιπον αντιγράφου τής στήλης Έθν. Μουσ. άρ. 2042 
Conze II, 902. Diepoeder, σ. 45.

5 Diepolder, έ.ά, σ. 45.
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δημοσιευμενον (εικ. 2) Ευρεθη εις το Δαφνί παρά τον ναόν τής ’Αφροδίτης, μαζύ με 
αρκεχα άλλα ενδιαφέροντα, άλλ άτελώς σωθέντα γλυπτοί, μεταξύ τών όποιων διακρίνε- 
ται διά την λεπτήν τέχνην του άνάγλυφον με την ’Αφροδίτην καί δυο άλλας θεάς
κατενώπιον παρασταθείσας \ Έπ'ι τοΰ πρώτου αναγλύφου παρίσταται Έρωτιδεύς βα- 
δίζων προς τά δεξιά, κρατών διά τών δύο χειρών του θυμιατήριον1 2 3. Ύπό την ράχιν 
του διακρίνεται υπόλοιπον τοΰ κάτω 
πίπτοντος πτεροΰ. Ή στενή πλευρά 
τής πλακός ομαλή, χωρίς άναθύρω- 
σιν, προσφέρει την βεβαιότητα ότι 
δεν θά συνεχίζετο προς τά έκεΐ ή 
παράστασις δι’ άλλης πλακός.

Ή μορφή βαίνει έπ'ι όριζοντίας 
προεξοχής, ήτις θά έξετείνετο καθ’ 
όλον τό μήκος τής πλακός. Ποία πε
ρίπου θά ήτο ή πληρεστέρα όψις τοΰ 
αναγλύφου τό διδασκόμεθα έκ δύο 
πλακών τοΰ Έθνικοΰ Μουσείου μέ 
παράστασιν πομπής ’Ερώτων (πίν.
4-5 καί είκ. 3 - 4) ’. Βαδίζουν κρα- 
τοΰντες θυμιατήρια και φιάλας, 
εναλλασσόμενοι μέ άλλους οΐτινες 
φέρουν οίνοχόας κα'ι φιάλας. Έπ'ι 
τής πρώτης πλακός ό ’Έρως αρι
στερά όστις κρατεί θυμιατήριον ακο
λουθείται ύπό δύο όμοιων κρατούν- 
των οίνοχόας. ”Αν κα'ι τμήμα μόνον 
τής δευτέρας πλακός έσώθη είναι 
πιθανόν ότι καί έδώ ύπήρχεν ανά
λογος εναλλαγή.

Σημαντική διαφορά όχι αμέσως φανερά επί τών δύο πλακών είναι ότι, όπως έπρο- 
σεξεν ήδη ό Σβορωνος (ε.ά. σελ. 452), έπ'ι τής δευτέρας πλακός, τής 1452, έχομεν τέσ- 
σαρας όμοιας μέν πτερωτάς μορφάς νεανίσκων, αλλά μέ τήν κόμην έπί τής κορυφής, 
άναδεδεμένην εις κόρυμβον ώς ή τών γυναικών. Ή διαφορά αύτη εις παράστασιν έχου- 
σαν διάταξιν πομπικήν, τυπικώς μονότονον, δέν είναι τυχαία, άσχετος δέ προς τήν κα
κήν διατήρησιν τής πλακός (πίν. 4 καί είκ. 4). Χαρακτηρίζει έπί πλέον τήν τελευταίαν 
αμέλεια εις τό σχεδίασμα τών μορφών καί κατωτέρα ποιότης έργασίας, φανερά ιδίως

Είκ. 2. Άνάγλυφον έκ τοΰ ναοϋ τής ’Αφροδίτης εις τό Δαφνί·

1 Άρ. Εύρ. 1597. ΑΕ 1910, 46 είκ. 5 (S. Wide). ΣΒΟ
ΡΩΝΟΥ, ΈΟν. Μουσ·, πίν. 129.

2 Άρ. Εύρ. 1591. Σβορωνου, πίν. 129. Hesperia 
8, 147 (Broneer).

3 Άρ. ευρ. 1451-52. ΣΒΟΡΩΝΟΥ, άρ. 150, πίν. 102

καί σ. 452 (όπου ή παλαιοτέρα βιβλιογραφία). Broneer, 
έ.ά. 144 -5, είκ. 35-36. Όλας τάς φωτογραφίας ταύτας 
έφιλοτέχνησεν ή δίς Czako. Τήν φωτογραφίαν τοΰ πίν- 
5 προσέφερεν εΰγενώς ό Δ/τής τής Αμερικανικής Σχο
λής Κος J. Caskey.
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επί των χονδροειδών πτερών τών Ερώτων, άτινα, καλύτερον σωθέντα, έπιτρέπουν την 
σύγκρισιν.

Πολύ περισσότερον τρυφερά είναι ή άναγλυφική έξαρσις τών πτερών έπ'ι τής 
πλακός 1451, ιδίως τοΰ υπό τάς κεφαλάς τών Ερώτων τμήματος αυτών (είκ. 3) Άλλα 
και το άλλο μέρος δεν διαγράφεται μονότονον. Ό τεχνίτης έχει φροντίσει νά δημιουρ- 
γήση μέ απαλήν σμίλευσιν κοιλότητα εις τό κέντρον τών πτερών, ώστε τό εξωτερικόν

Είκ. 3. Πλακός 1451 λεπτομέρεια.

των περίγραμμα νά παρουσιάζεται ελαφρώς καμπυλοΰμενον προς τά έσω. Προσεπάθη- 
σεν ακόμη νά δημιουργήση κενόν μεταξύ τών πτερών καί τής κεφαλής άφ’ ενός, τών 
γλουτών άφ’ ετέρου, ώστε νά μη συσκοτίζωνται τά περιγράμματά των.

Επί τής μικροτέρας πλακός 1452, ώσάν νά έλειψεν από τον τεχνίτην ή αισθησις 
διά λεπτήν επεξεργασίαν, τά πτερά απλώνονται περισσότερον δημιουργοΰντα δεύτερον 
έπίπεδον όπισθεν τοΰ σώματος. Οΰτω, αντί νά άναδεικνύεται, αχρηστεύεται ή πλαστική 
έξαρσίς των. Καθώς τό πτερόν άπτεται τής καμπύλης τοΰ γλουτοΰ οι Έρωτες τής πλα
κός ταύτης παρουσιάζονται σχεδόν «εύρύπρωκτοι». ’Ενοχλητικόν είναι επίσης ότι τό 
θυμιατήριον, αντί νά διαγράφεται καθαρώς εις ποιάν τινα άπόστασιν από τών πτερών 
τοΰ προπορευομένου Έρωτος — όπως γίνεται εις τήν άλλην πλάκα — έγγίζει εδώ τό
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περίγραμμα τών πτερών. Τό εύγενές τούτο σχήμα, τό θυμιατήριον δεν προσεπάθησεν ό 
γλυπτής νά το άναδείξη επί τής έπιφανείας, δπως διαγράφεται επί τού άλλου αναγλύφου.

Αφού οΰτω άποδεικνύεται δτι άλλος τεχνίτης είργάσθη επί τής πλακός 1452, θά 
ήδυνάμεθα ί'σως νά άποδώσωμεν τάς παρεκκλίσεις ταΰτας δχι εις την αδεξιότητα του, 
άλλ εις την διαφορετικήν καλλιτεχνικήν θέλησιν. Τήν ύπόθεσιν δμως ταΰτην καθιστούν 
άπαραδεκτον άλλα τεκμήρια μορφικής άτελείας, ήτοι ή χονδροειδής έξαρσις τών πτε-

Εϊκ. 4. “Αλλη δψις τής πλακός 1452.

ρών, άνευ καμπυλώματος τών περιγραμμάτων, τό άχαρι κενόν υπό τον κόρυμβον, τέλος 
ή ανυπόφορος προχειρότης είς τήν άπόδοσιν τών εσωτερικών χαραγμάτων τών πτερών. 
Δεν ήθέλησε διότι δεν τό έσκέφθη, νά «σβύση» ελαφρώς τά πτερά έμπροσθεν καί υπό 
τά πρόσωπα τών Ερώτων, δπως έπέτυχεν ό άλλος θέλων νά άναδείξη τάς μορφάς του. 
’Αποτέλεσμα είναι δτι επί τής 1451 δχι μόνον δεν κουράζει ή πομπική ομοιομορφία, 
άλλά μάς μαγεύει τόσον ή έπανάληι^ις τών ελαφρών πτερωτών δρομέων, ώστεΰά ήθέ- 
λαμεν νά έξακολουθή είς μεγαλυτέραν έκτασιν, με τήν ρυθμικήν έπανάληψιν μελωδί
ας τού Μπάχ.

Αί διαφοραί αύται μεταξύ τών δύο πλακών επιβάλλουν, εΐδομεν, νά δεχθώμεν δτι 
είναι έργα δύο καλλιτεχνών. Πρώτη προβάλλει ή ΰπόθεσις δτι γλύπτης προικισμένος 
με λεπτήν αΐσΟησιν έσχεδίασε καί πιθανώτατα έσμίλευσεν ό ίδιος τήν 1451, ϊνα γίνη 
«παράδειγμα» διά τούς βοηθούς του, άλλος δέ θά έξετέλεσε τήν δευτέραν άμελώς καί
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άτέχνως. Πώς δμως νά δεχθώμεν δτι έξήλθεν έκ τοΰ ίδιου εργαστηρίου προϊόν τοιαΰτης 
προχειρότητος ώς ή πλάξ 1452; Ούτε ή ύπόθεσις δτι ή πλάξ αυτή θά κατείχε άλλην 
πλευράν τοΰ μνημείου, δχι ευκόλως προσιτήν, εξηγεί πώς έν μέσφ ζωντανής παραδόσε- 
ως εύρέθη τεχνίτης άμουσος, με τόσον βάναυσον χεϊρα. Δεν μένει άλλο ή νά συμπερά- 
νωμεν δτι ή δεύτερα πλάξ δεν είναι σύγχρονος μέ την πρώτην, άλλ’ έγινε πολύ άργό- 
τερον, είς την ρωμαϊκήν έποχήν, χάριν έπεκτάσεως τοΰ μνημείου ή διά νά άντικαταστή- 
ση άχρηστευθέν τμήμα του. Τοΰτο βεβαιώνει καί ή έξέτασις τών οπισθίων πλευρών τών 
δύο πλακών. Την διαφοράν τής εργασίας αποδίδει τό γραμμικόν σχέδιον τό όποιον μέ 
την γνωστήν ευγένειαν του έπροθυμοποιήθη νά έκτελέση ό ζωγράφος Ά. Κοντόπου- 
λος (είκ. 5).

Καί τών δύο πλακών ή όπισθία επιφάνεια είναι είργασμένη διά τής βελόνης. 
Έν τούτοις τό αποτέλεσμα είναι τελείως διαφορετικόν. Είς τήν πλάκα 1451 ή έξομά-

λυνσις έχει γίνει μέ ιδιαιτέραν επιμέλειαν, τά ίχνη τής βελόνης είναι πυκνά καί λεπτά, 
τά κενά σχεδόν αφανή, άνευ κυρτώσεως, ή δλη όψις παρουσιάζεται επιμελημένη. Μέ 
μεγαλυτέραν λεπτότητα, άν καί χωρίς αλλαγήν τοΰ εργαλείου, έχει έπεξεργασθή ό τε
χνίτης ούτος τάς στενάς·πλευράς τής πλακός, δπου ή άναΰύρωσις. Αμελής καί βάναυσος 
είναι άντιθέτως ή έξομάλυνσις τής οπίσθιας επιφάνειας είς τήν πλάκα 1452, παρουσιά- 
ζουσα δυσάρεστόν τραχύτητα. Ούτε επί τής μόνης σωθείσης στενής πλευράς, τής φε- 
ρούσης τήν άναθύρωσιν, έχει καταβληθή προσπάθεια δπως λάβη ή επιφάνεια εύπρεπε- 
στέραν όψιν. Οΰτω ή πλάξ 1452 είναι κατανοητή μόνον ώς έπανάληψις είς τούς αύτο- 
κρατορικούς ρωμαϊκούς χρόνους, κατά τούς οποίους είχε σβύσει ή παράδοσις τής μαρ- 
μαρογλυφικής καί δχι ώς έργον χειρωνακτικόν έκτελεσθέν εις αιώνα πλαστικής δραστη- 
ριότητος καί μάλιστα αθηναϊκής.

Σημαντικωτέραν διαφοράν παρουσιάζει ό Έρως τοΰ αναγλύφου τοΰ Δαφνιού 
(είκ. 2). “Οχι μόνον ή κατεύθυνσίς του είναι προς τήν αντίθετον πλευράν, αλλά καί τό 
έκ τοΰ πλαγίου παρασταθέν στήθος καλύπτεται υπό τοΰ βραχίονος. Επίσης ό τύπος 
τοΰ θυμιατηριού διαφέρει κάπως επί τών άλλων πλακών είναι αρκετά βαρύτερον, ώστε 
νά δικαιολογή τό κράτημα διά τών δύο χειρών καί τήν προς τά εμπρός κλίσιν τοΰ στή
θους, καθώς καί τήν προβολήν τοΰ τεταμένου άριστεροΰ σκέλους.

Διά τήν αδιαφορίαν τοΰ γλύπτου ώς προς τήν άνάπτυξιν τοΰ στήθους επί τής πλα
κός, κατά τον τύπον τών πλακών 1451 - 52, δεν δυνάμεθα νά τον καταδικάσωμεν ώς 
άπειρον σχεδιαστήν. Διότι ή άναγλυφική έξαρσις τοΰ “Ερωτος, ή δήλωσις ανατομικών
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λεπτομερειών, ή πλαστικότης των περιγραμμάτων προδίδουν δτι έγινε είς ελληνικούς 
είσέτι χρόνους. Κρίνοντες μάλιστα άπό τά ραδινά σκέλη καί άπό την στενότητα τής 
όσφΰος θά φερόμεθα προς την ελληνιστικήν εποχήν, συγκεκριμένως είς τον 2ον αι
ώνα π.Χ. Με την χρονολόγησιν ταύτην ερμηνεύεται καί ή προτίμησις τοΰ καλλιτέχνου 
προς την εκ τοΰ πλαγίου παράστασιν τής μορφής μέ τον σκοπόν νά έπιτευχθή ή έντύ- 
πωσις τοΰ βάθους. Τό προκΰπτον συμπέρασμα θά ήτο δτι έχομεν είς τό άνάγλυφον τοΰ 
Δαφνιού έλευθέραν μίμησιν, έπανάληψιν παλαιοτέρου μνημείου, δχι πιστόν άντίγρα- 
φον αυτού.

Την αντίθετον εκδοχήν, δτι τό άνάγλυφον τοΰ Δαφνιού είναι παλαιότερον τοΰ 
1451 υποστηρίζει εν τούτοις ή επί τής τελευταίας πλακός έπιπεδική διάταξις τοΰ σώ
ματος τών Ερώτων, όμοια τής οποίας χαρακτηρίζει κλασσικιστικάς άναδρομάς. ’Επί
σης ό κάπως οξύς χωρισμός τινών έκ τών περιγραμμάτων είναι ασθενές σημεΐον, τό 
όποιον ενοχλεί την δχι άνευ έξάρσεως σύλληψιν καί έκτέλεσιν τής πλακός ταΰτης. ’Ακό
μη καί τά θυμιατήρια, άν καί δεν έχουν την συμβατικήν ξηρότητα τών λυχνοστατών 
τής ρωμαϊκής εποχής, έχουν δμως άτελώς σχεδιασθή καί προχείρως έκτελεσθή, δπως 
πειθόμεθα άν τά συγκρίνωμεν μέ τό υπό τοΰ Έρωτος τοΰ Δαφνιού κρατούμενον, κα
λώς διαγραφέν Θυμιατήριον.

Προς άνεύρεσιν συγγενειών προς τά θυμιατήρια επί τών τριών αναγλύφων,, 
τών 1451-52 καί τοΰ έκ Δαφνιού, δέν είναι ανάγκη νά κατέλθωμεν μέχρι τών μαρμά
ρινων νεοαττικών λυχνοστατών άπό τό ναυάγιον τής Mahdia, είς τό Μουσεΐον τής 
Τύνιδος, ακόμη όλιγώτερον μέχρι τών πλουσίως διακεκοσμημένων τοΰ Βατικανοΰ \ 
"Ομοια παρίστανται επί παλαιοτέρου έλληνιστικοΰ έργου: τοΰ φορέματος τής Δεσποί- 
νης έκ τοΰ ίεροΰ τής Λυκοσούρας. Αί ύπεράνω τής ζώνης τών όνοκεφάλων δαιμόνων 
βαδίζουσαι ανάγλυφοι Νΐκαι κρατοΰν θυμιατήρια τοΰ ίδιου τύπου μέ τά έπί τών ανα
γλύφων τών Ερώτων1 2. ’Αποτελούνται έκ πυραμιδοειδούς βάσεως συγκρατούσης στέ
λεχος έκ τοΰ όποιου έκφύονται κατά διαστήματα φιάλαι.

Παλαιοτέρα απλή μορφή τοΰ τύπου τούτου έμφανίζεται ήδη άπό τό τελευταΐον 
τέταρτον τοΰ 5ου αίώνος έπί αττικών αγγείων τοΰ Μειδιακοΰ κύκλου3. Κομψά παρα
δείγματα είκονίζονται έπί έρυθρομόρφου χοός τοΰ Μητροπολιτικοΰ Μουσείου, καθώς 
καί έπί άρυβαλλοειδοΰς ληκύθου τοΰ Λένινγκραντ4.

1 Merein et Poinsot, Crateres et Candelabres 
de Mahdia, πίν. 36-40 σ. 112 έξ. Βατικανού λυχνοστά- 
ται : ReinaCH, R.R, III, 353, 2 καί 417, 2· HEEBIG - 
Amelung * I, άρ. 233, 353, 363. Έκ τής Villa Adria
na : Gusman, Art decor., πίν. 114. Heebig-Ame- 
EUNG3 II, άρ. 412-413. Μουσείου Βοστώνης, έκ Ρώμης) 
Caskey άρ. 101.

2 BSA, 1906-7, 371. Annuario 4/5, 97. AJA 38, 
107. Riv. Arch. 7, 44 εΐκ. 23 (Becatti). Dickins, 

Hellenistic Sc., είκ. 48. AE 1937, 65 είκ. 4. Rippold, 

Gr. PL, 351.
3 Bonner Jahrb. τόμ. 122, 1912 51 (Wigand). Τά

άρχαϊκά πήλινα θυμιατήρια τού Μουσείου Έλευσΐνος 
έπραγματεΰθη είς καλήν μελέτην του ό μακαρίτης

Κ. Κουρουνιωτης, Studies presented to Ε. Capps, 
204 εξ.

4 Richter and Hael, Rf. vases, πίν. 150, 177, άρ. 
149. BeazeEy, ARV 754, 27 («ζωγράφος τού Schu- 
valow»). Τήν λήκυθον είς Λένινγραντ έδημοσίευσε τε
λευταίου ό Himmeeman-WiedschOtz, Marb. Winck.- 
pr. 1957, πίν. 1-3, σ. 11 έξ· Πολυτελές θυμιατήριον πα
λαιού τύπου, άλλ’ έπί νεωτερικής πυραμιδοειδούς βά
σεως παρέστησεν ό ζωγράφος τοΰ Κέκροπος είς τήν 
έξοχον διακόσμησιν τοΰ έρυθρομόρφου κρατήρος είς 
Schloss Fasanerie, CV. I πίν. 46. Brommer, Antike 
Kleinkunst, είκ. 20. Τού ίδιου: Herakles 31, 88, πίν. 
22. BeazeEy, ARV. 853,1.
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Τά υπό των Ερώτων κρατούμενα θυμιατήρια τά έφαντασθη ό γλύπτης έλαψρα, 
αρα πιθανότατα χάλκινα. Όμοια, δπου τό έπ'ι τής πυραμίδος βαΐνον στέλεχος διακό
πτεται από περισσότερα θυμιατήρια, είναι γνωστά ήδη άπο τοΰ 6ου αίώνος εις την 
Έτρουρίαν. Έν εκ των καλυτέρων, τό ευρισκόμενον εις τό Μουσεΐον τής Μαγεντίας 
καί δωρηθέν υπό τού Ναπολέοντος III, παρότρυνε τον Neugebauer να υπόθεση ότι 
ή καταγωγή τοΰ τύπου εύρίσκεται εις την Έτρουρίαν, οί δε χαλκουργοί των Αθηνών, 
δπου έξετιμώντο ιδιαιτέρως τά έτρουσκικά χάλκινα επιτεύγματα, παρέλαβον και ανέπτυ
ξαν αυτόν επί τό κομψότερον\ Τούτο φαίνεται πιθανώτερον σήμερον μετά την άνευ- 
ρεσιν εις τήν ’Ολυμπίαν χαλκών βάσεων έτρουσκικών θυμιατηρίων1 2 3.

Έκ τών θυμιατηρίων επί τοΰ ενδύματος τής Δεσποίνης, δπως καί εκ τών πλακών 
1451 - 52 καί τής έκ Δαφνιού, διδασκόμεθα δτι είς τήν Πελοπόννησον δπως καί εις τάς 
’Αθήνας είχε πλήρως επικρατήσει κατά τήν ελληνιστικήν έποχήν ό έτρουσκικός τύπος 
θυμιατηρίων, πιθανώς δέ κατεσκευάζοντο δμοια είς τά εδώ εργαστήρια. Δεν είναι νοηταί 
ά'νευ ύπάρξεως χαλκών όμοιων είς τάς ’Αθήνας αί μαρμάρινοι ύστεροελληνιστικαί απο
μιμήσεις αί κατασκευασθείσαι εδώ, αί προερχόμενοι έκ τοΰ άρχαίου ναυαγίου παρά τήν 
αφρικανικήν Mahdia. Όπως υπέθεσαν ήδη ό Merlin καί ό Poinsot τό περιεχόμενον 
τοΰ πλοίου άπετελεΐτο έκ μικρού τμήματος τής λείας τοΰ Σύλλα κατά τήν άλωσιν τών 
’Αθηνών, τό 86 π.ΧΛ Είτε είχον χρησιμοποιηθή ως λυχνοστάται ή, δπερ πιθανώτε- 
ρον, ώς θυμιατήρια τά μαρμάρινα σκεύη τοΰ ναυαγίου τούτο ενδιαφέρει όλιγώτερον 
επί τοΰ προκειμένου δσον ή πιστοποίησις τής ύπάρξεως τοΰ σχήματος καί είς τάς ’Αθή
νας, κατά τάς άρχάς τοΰ 1ου αί. π.Χ. Ότι δμως αρκετούς αιώνας παλαιότερον, είτε έξ 
έπιδράσεως τών πελοποννησιακών εργαστηρίων χαλκουργικής ή διά τής εισαγωγής έκ 
τής κάτω ’Ιταλίας θυμιατηρίων μέ πυραμιδοειδή βάσιν ήτο γνωστόν τό σχήμα είς τήν 
’Αττικήν, τούτο δικαιούμεθα νά συμπεράνωμεν έκ τών αττικών άγγείων άπό τοΰ 420 
καί εξής, διά δέ τήν ελληνιστικήν έποχήν έκ τών θυμιατηρίων τών παριστανομένων έπί 
τοΰ ένδύματος τής Δεσποίνης. Κατά τά έτη ταΰτα, τάς άρχάς τοΰ 2ου αίώνος π.Χ., δτε 
έστήνετο είς τήν Λυκόσουραν τό σύμπλεγμα τοΰ Δαμοφώντος, πιθανώτερον δμως άρ- 
γότερον, μετά τά μέσα τοΰ αίώνος δυνάμεθα νά χρονολογήσωμεν τήν βάσιν 1451, τήν 
δέ τοΰ Δαφνιού ολίγον προ τοΰ 150 π.Χ.

Ινα έπανελθωμεν είς τάς πλάκας τών ’Ερώτων ή διαφορετική κατεύθυνσις τοΰ 
Ερωτος είς το ανάγλυφων τοΰ Δαφνιού υποβάλλει τήν δυνατότητα μήπως ή αλλαγή 

δέν οφείλεται άπο?ώτως είς τήν πρωτοβουλίαν τοΰ γλύπτου, άλλ’ ύπήρχεν είς παλαιό
τερον πρότυπον, τό όποιον είναι δυνατόν νά άπετέλει τμήμα τοΰ αύτοΰ μνημείου μέ 
τάς πλάκας 1451 -52. Προβάλλει τότε το έρώτημα μήπως απέναντι τών προς αριστερά 
βαινόντων Ερώτων τούτων εύρίσκοντο άλλαι πλάκες μέ Έρωτας τοΰ τύπου τοΰ Δα
φνιού, άντιμετώπους τών πρώτων. Όμοια έπί τοΰ ίδιου έργου άντίθεσις Ερώτων μέ τό 
στήθος κατενώπιον προς άλλους παρασταθέντας έκ τοΰ πλαγίου γίνεται σχεδόν κατά 
κανόνα είς τά έρυθρόμορφα άγγεΐα, οσάκις παριστάνονται αντιμέτωποι Έρωτες4. Χα-

1 Jdl 58, 1943, 264. Πρβ. καί Wigand, ε.ά. 34.
2 Robinson Studies I, 739 έξ. (Konze).
3 νΕ ά. σ. 17 έξ.

4 Greifenhagen, Griech. Eroten, είκ. 1-3 καί 
15 - 16.
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ρακτηριστικώτατα είναι δύο παραδείγματα, τδ εν με πετώντας τούς αντιμέτωπους Έρω
τας, έπ'ι τής ερυθρόμορφου άρυβαλλοειδοΰς ληκύθου τοΰ Εθνικού Μουσείου τήςϊύπο- 
γεγραμμένης υπό τοΰ Δούριδος, τό δεύτερον, νεώτερον, με "Έρωτας εις ήρεμον στάσιν 
έπ'ι τών δύο όψεων τής στάμνου τοΰ Έρμώνακτος εις τό Μονάχον1. Εις την άντίθεσιν 
ταύτην κατέφευγον εν τούτοις οί καλλιτέχναι όταν άλλη ή άλλαι μορφαί κατέχουν τό 
κέντρον μεταξύ τών Ερώτων, διά την βάσιν όμως τών Ερώτων τοιαύτη σύνθεσις είναι 
ασυμβίβαστος προς τό μήκος και τάς διαστάσεις τών πλακών, με τά όποια ούδέν συμ
βιβάζεται καλύτερον παρά ή μοναδικής κατευθύνσεως ρυθμικώς έπαναλαμβανομένη 
κίνησις.

Εϊκ. 6. Σχέδιον κατά Stuart - Revett·

Άξιοπαρατήρητον είναι ότι οί ’Έρωτες δεν παρεστάθησαν ιπτάμενοι. 'Οδηγηθείς 
ό δημιουργός υπό τής υγιούς αίσθήσεως διά την τεκτονικήν λειτουργίαν τών πλακών 
έπεδίωξε την σταθερότητα συνδυάσας ταύτην έπιτυχώς με έλαφρόν βάδισμα. Ένω τό 
έμπρόσθιον σκέλος πατεΐ έφ’ όλου τοΰ πέλματος τό άλλο σύρεται όπίσω έγγίζον μόνον 
διά τών δακτύλων την γήν. «Βαίνοντες λαμπρώς», όχι όμως πλέον «διά λαμπροτάτου 
αίθέρος» (Μήδεια 826), όπως οί έπί τών ερυθρόμορφων αγγείων, έχουν οί’Έρωτες τών 
αναγλύφων αντί τής αρχαϊκής δαιμονικότητος όψιν πλέον άνθρωπίνην καί χάριν ήτις 
τρέφεται είσέτι από την πραξιτελικήν προσφοράν.

Μένει άνεξέταστον είσέτι τό θέμα τής προελεύσεως τών δύο βάσεων. Έξ ερασμίου 
σχεδίου άπεικονισδέντος εις Stuart - Revett, Antiquities of Athens 11,29, μανθάνο- 
μεν ότι τον 18ον αί. θά ήτο γνωστή τουλάχιστον ή μία έκ τών πλακών. Τό έπανα- 
λαμβάνομεν εδώ (είκ. 6) διότι προξενεί πάντοτε νέαν χαράν.

Οί τρεις "Ερωτες τοΰ σχεδίου ενθυμίζουν ακόμη καί ώς προς τον κρωβύλον τής 
κόμης των τόσον τούς τρεις τής μικροτέρας πλακός 1452, ώστε ό Broneer πιστεύει ότι 
αύτή είναι ή άπεικονιζομένη καί όχι τρίτη μη σωθεϊσα, όπως ύπέθεσεν ό Σβορωνος2.

1 Άρχ. Δελτ. 1927-8, 94 έξ. Richter - Milne, Reichhold, πίν. 137 καί III, σ· 95. BeazlEy, ε.ά. 318. 

Shapes, είκ. 106. BCH 70, 1946, 173 είκ. 1 (Charles 2 Hesperia 4, 144. Σβορωνος, Έθν. Μουσειον, 
Dugas). Beazley, ARV 293. Greifenhagen, ε.ά. 452-3 πίν. 102. 

είκ. 43-45. Σχάμνος Έρμώνακχος: FurtwAnGlER-
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Είναι πράγματι δυνατόν ή εις τό μνημειώδες αγγλικόν έργον καθαρώς διακοσμητικη 
χρησιμοποίησις τοΰ σχεδίου, ΰπεράνω τής περιγραφής τοΰ μνημείου τοϋ Θρασΰλλου, 
να επέβαλε αποκλίσεις άπό τοΰ πρωτοτύπου. ’Αξιοπαρατήρητοι είναι έξ άλλου αί δια- 
φοραί: ό μεσαίος Έρωτιδεύς κρατεί αντί τοΰ φανερού σήμερον, τότε ασφαλώς καλύ
τερον διατηρημένου ΰυμιατηρίου, περίεργον τριποδικόν σκεύος με πώμα, εις δε την 
άριστεράν χεϊρα στέφανον.

Τό τελευταϊον δυνάμεθαΐσως να τό έρμηνεύσωμεν εκ τοΰ υποθετικού προορισμοΰ 
τής πλακός, διά την όποιαν οί ’Άγγλοι έρευνηταί έπίστευον ότι άνήκεν εις χορηγικόν 
μνημεΐον όμοιον με τό ύπ’ αυτών κατωτέρω είκονισθέν τοΰ μνημείου τοΰ Θρασύλλου. 
’Ίσως μάλιστα διά τον υπό τοΰ ’Έρωτος κρατούμενον στέφανον παρωρμήθησαν έκ 
τών αναγλύφων τών κοσμούντων τό γεισον τοΰ μνημείου τούτου λ Είναι όμως πι
θανόν ότι την παράστασιν στεφάνου την υπέβαλε τό σωζόμενον επί τοΰ στήθους τοΰ 
’Έρωτος εις την πλάκα 1452 στρογγύλον ίχνος, υπόλοιπον προφανώς τής κρατουμένης 
φιάλης. Τούτο δικαιώνει την γνώμην τοΰ Broneer ότι δεν υπήρχε τρίτη πλάξ, άλλ’ ότι 
ή είκονιζομένη υπό τών Stuart καί Revett είναι ή 1452.

Άν ώς προς τό θέμα τό σχέδιον τούτο είναι έξηρτημένον άπό την 1452, την ρω
μαϊκής εποχής πλάκα, ώς προς την τεχνοτροπίαν εΰρίσκεται πλησιέστερον προς την 
1451. ’Όχι μόνον ή άδρότης είς την άπόδοσιν τών καμπύλών τών πτερύγων, αλλά 
κυρίως ό τρόπος τής μεταφοράς των επί τοΰ μαρμάρου έτροποποιήθησαν υπό τοΰ 
Ευρωπαίου ζωγράφου τής εποχής τοΰ ροκοκό, έξαιρετικώς εύαισθήτου διά την άπό- 
δοσιν άσυλλήπτων μεταβατικών μορφών, είς τρόπον ώστε νά συναντηθούν με τά 
επί τής πλακός τών ελληνιστικών χρόνων, τής 1451. Έκ τής τελευταίας ταύτης δια- 
πιστώσεως προβάλλει τό ερώτημα: Άν έγνώριζε καί την πλάκα ταύτην ό τόσον λε
πτός σχεδιαστής δεν θά προετίμα νά άντιγράψη καί αυτήν ώς έχει καί όχι τήν χειρω
νακτικήν 1452;

Φαίνεται ότι αί δύο πλάκες δεν εΐχον άνακα?απρθή συγχρόνως. Ό Heydemann 

καί ό Sybel τάς εϊδον είς τον Πύργον τών ’Ανέμων, χωρίς νά αναφέρουν προέλευσιν. 
Ούτε τοΰ Περβάνογ?ιου ή πληροφορία ότι ή μικροτέρα πλάξ εύρέθη παρά τό Δίπυλον, 
ούτε τοΰ Σβορωνου ή ύπόθεσις ότι θά ήτο έντειχισμένη είς τον μεσαιωνικόν τοίχον 
τοΰ Αγίου Δημητρίου τοΰ Κατηφόρη είναι βάσιμος, δικαίως δέ ό Loewy είναι επιφυ
λακτικός ώς προς τον τόπον τής εύρέσεως1 2.

Περισσότερον παρέσυρε τούς παλαιοτέρους έρευνητάς τό θέμα καί ό προορισμός 
τών πλακών. Άλλοι τάς έσχέτισαν με τά Έλευσίνια μυστήρια, άλλοι ώνόμασαν τούς 
Έρωτιδεΐς Αγώνας. Τήν ερμηνείαν των ώς Ερώτων τήν ύπεστήριξεν έντονώτερον ό 
Σβορώνος, όστις τούς έσχέτισε μέ τον διάκοσμον τοΰ γυμνασίου τοΰ Πτολεμαίου Β'.

Σήμερον γνωρίζομεν τούλάχιστον είς ποιον ιερόν εΐχον στηθή κατά τήν αρχαιό
τητα αί πλάκες τών Ερώτων. Κατά τάς άνασκαφάς τοΰ Ο. Broneer είς τούς βορείους 
πρόποδας τής Άκροπόλεως εύρέθη μικρόν τεμάχιον αναγλύφου, υπόλοιπον όμοιας ζω-

1 Stuart -Revett II, 29. Arch. Anz. 58, 1938, Έ9ν. Μουσεΐον I, 452. Ό Περβανογλου (Arch. Zeit.
είκ. 28-31 (Welter). 19, 1861, 231) ειχεν ΰπο&έσει δτι είς τό σχέδιον τών

2 Arndt-Amelung, 1254 V, σ. 26. Σβορωνος, Stuart καί Revett είκονίζεται ή μεγαλύτερα πλάξ.
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φορου. Σώζεται τμήμα έκ των πτερών και τών βραχιόνων δύο Ερώτων1. Έκτου 
τροπου τής εργασίας, ήτις είναι χειρωνακτική, μέ σκληρά τα περιγράμματα τών μορ
φών, όπως εις την πλάκα 1452, συμπεραίνομεν ότι αν τό τεμάχιον δεν άνήκεν εις την 
τελευταιαν ταύτην θά προέρχεται έκ γειτονικής πλακός ήτις έγινε συγχρόνως υπό τοϋ 
ίδιου τεχνίτου. Τό μικρόν τούτο γλυπτόν έφερε τον Broueer εις την λογικήν ΰπόθεσιν 
ότι κα'ι ή ζωφόρος τών Ερώτων θά εύρίσκετο κατά την αρχαιότητα εις τό ίδιον μέρος, 
δηλαδή είς τό ιερόν τού Έρωτος κα'ι τής Αφροδίτης, τό όποιον άπεκαλΰφΰη κατά την 
άνασκαφήν του εκείνην.

Ποιαν χρήσιν είχε τό μνημεΐον είς τό ιερόν δεν υπάρχει ένδειξις ήτις θά τό διε- 
λεύκανε. Τήν πρώτην σκέψιν ότι αί πλάκες θά περιέβαλλοντήν βάσιν λατρευτικού αγάλ
ματος, καθιστά άπίθανον τό υπαίθριον είδος τού ιερού, διά τό όποιον διστάζουν οί 
έρευνηταί νά παραδεχθούν ότι θά περιείχε ποτέ λατρευτικόν άγαλμα 1 2. Ό Broneer 

καταλήγει νά πιστεΰση ότι αί δύο πλάκες άπετέλουν μέρος τού τείχους τού τεμένους — 
τού οποίου διέκρινε ίχνη τής ελληνικής καί τής ρωμαϊκής περιόδου — καθώς καί ότι αί 
ανάγλυφοι μορφαί θά έβλεπον προς τό εσωτερικόν. Ή κίνησις όμως τών Ερώτων πα
ρασύρει είς την ύπόθεσιν ότι τά ανάγλυφα τής ζωφόρου θά ήσαν θεατά έκ τών έξοη 
παρακολουθούντα τούς βαδίζοντας προς τό τέμενος 3.

Την δυνατότητα ότι ή ζωφόρος αΰτη περιώριζε τό τμήμα τού τεμένους όπου ήτο 
στημένον τό λατρευτικόν άγαλμα δεν αντιμετώπισαν ούτε ό Broneer ούτε ό Langlotz> 

θεωρήσαντες, εΐδομεν, κατ’ αρχήν άπίθανον ότι είς τό μικρόν ιερόν υπήρχε θέσις δι’ 
αγαλμα τής θεάς καί τού ’Έρωτος. Έν τούτοις είς τό ιερόν τού Δαφνιού τό όποιον έχει 
τόσην συγγένειαν μέ τό ανωτέρω (ΰπενθυμίζομεν τάς έπί τού βράχου σκαλισθείσας κόγ- 
χας) υπήρχε πιθανώτατα άγαλμα καί μάλιστα έργον σπουδαίου καλλιτέχνου. Είναι ή έκ 
τών αντιγράφων γνωστή «στηριζομένη ’Αφροδίτη», ή παρασταθεΐσα είς τό μικρόν άνά- 
γλυφον τό άφιερωθέν υπό Θεοδώρου τού Άγγελήθεν είς τήν Άφροδίτην τού 
Δαφνιού 4.

Δέν είναι βεβαίως υποχρεωτικόν τό συμπέρασμα ότι ό γλύπτης τού αναγλύφου τήν 
θεάν τού ιερού τούτου παρέστησεν αφού οί καλλιτέχναι τής κλασσικής έποχής ειχον, 
εΐδομεν, έλευθερίαν έκλογής. Διά τούτο ό Schrader, έκ τής ύπάρξεως δένδρου έπί τού 
άναγ?ιύφου, ως στηρίγματος τής θεάς, παρεσύρθη είς τήν συσχέτισιν τού τύπου τής στη- 
ριζομένης προς τήν «Άφροδίτην έν Κήποις» τού Άλκαμένους, ήτις είχε στηθή είς τό 
ιερόν τού ’Ιλισού 5.

Έν τούτοις τό ένδεχόμενον ότι τό πρωτότυπον τής «στηριζομένης ’Αφροδίτης» 
πρέπει νά εύρίσκετο είς τό ιερόν τού Δαφνιού ένισχύει ή θέσις τήν όποιαν διά σειράς

1 Hesperia 4, 1935, είκ. 33.
2 Broneer, Hesperia, έ. ά. 147. Langlotz είς 

Sitzungsber. Heidelb. Ak. 1953/54, 8: «Es hatte kei- 
nen Tempel, kaum eine Halle».

3 "Οτι θά είχον στηθή είς κάποιο ΰψος τό ύποθέτο-
μεν έκ τοϋ ότι ή άνω επιφάνεια είναι λεία, χωρίς
άναθύρωσιν. Φέρουν έν τούτοις ανω και αι δυο πλάκες

όπάς, έκ τών όποιον αί παρά τά άκρα θά έχρησίμευον 
πρός στερέωσιν διά μετάλλινων συνδέσμων τών γειτο

νικών πλακών.
4 Έθν. Μουσ· άρ. 1601ΑΕ 1910, 52. Schrader, Phi

dias, είκ. 189. Langeotz, ε.ά. 15, 43.

5 Phidias, 205 έξ. Lippoed, Gr. PI. 187.
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σπουδαίων επιχειρημάτων ύπεστήριξεν ό Langlotz είς την ανωτεραι μνη μονευθεΐσαν 
εργασίαν του. Όρμηθείς άπό παραστάσεων αγγείων τής μειδιακής εποχής, δπου ή ’Α
φροδίτη παρουσιάζεται εντός _________ __—„— ....... ·. —ι
κήπου, είς στάσιν καθημένης, 
έφθασεν είς τό συμπέρασμα δτι | 
ως αντίγραφα τοΰ έργου τοΰ 
Άλκαμένους τό όποιον έκό- *
σμει τό ιερόν τοΰ Ίλισοΰ πρέ
πει να θεωρηθούν δχι τά έχον- ί 
τα τον τύπον τής στηριζομένης 
’Αφροδίτης, άλλα τά παριστά- ί
νοντα ταΰτην καθημένην, είς ί
στάσιν ήγεμονικώς άναπαυτι- \
κήν, μέ τον βραχίονα στηριζό- s
μενον επί τοΰ έρεισινώτου τής 
καθέδρας \ "Ενεκα τής στά- j
σεως, ήτις μαρτυρεί δτι κυρία 
δψις ήτο ή πλαγία, άλλα καί ’ 
στηριζόμενος είς τάς παραστά- , 
σεις τών αγγείων, καταλήγει ό 
Langlotz είς την ύπόθεσιν δτι 
τό άγαλμα δεν εΰρίσκετο εντός 
τοΰ σηκοΰ, άλλ’ εντός στοάς 
εύρισκομένης είς την κήπον 
τοΰ ίεροΰ.

Διά τό ιερόν τών βορείων 
προπόδων είναι πιθανή, του
λάχιστον διά την άρχαιοτέραν 
περίοδον, ή εικασία τοΰ Bro- 

neer δτι την λατρείαν έξε- 
προσώπουν κυρίως σύμβολα 
φαλλικοΰ χαρακτήρος καί δχι 
αγάλματα2. Κατά την ελλη
νιστικήν δμως εποχήν, δταν 
έγιναν τά ανάγλυφα τών Έρώ-

Είκ. 7. Πήλινου είδωλίου πλαγία δψις.

των άλλά πιθανώς ήδη παλαιότερον, θά ύπήρχον ίσως αγάλματα τής ’Αφροδίτης καί 
τοΰ Ερωτος, όπως εις το ιερόν τοΰ Ιλισοΰ πλησίον τοΰ έργου τοΰ Άλκαμένους διε· 
τηρήθη καί ή παλαιοτέρα ερμαϊκή στήλη 3. Πιθανώτερον μάλιστα είναι δτι τά δύο 1

1 Langlotz, ε.ά. 15 έξ. καί Festschrift A. Rumpf, tius 72).
101 έξ. Τόν τύπον είχεν άλλοτε σχετίσει ό Eduard 2 Hesperia IV, 127 έξ.

Schmidt μέ τήν φειδιακήν Άφροδίτην (Corolla Cur- 3 Langlotz, ε.ά. 29.
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αγάλματα είχον συντεθή είς εν, δπως είχεν επιτύχει είς άλλην ελληνικήν πόλιν την 
Κόρινθον, ήτις ήτο κέντρον λατρείας τής ’Αφροδίτης, σπουδαίος δημιουργός. Τοΰ 
αγάλματος τούτου εχομεν άπήχησιν
είς εν άπό τά καλύτερα πήλινα είδώ- ·- 1

λια τοΰ 4ου αίώνος π. X., τά προερχό
μενα εκ τής πόλεως ταύτης. ”Αν καί 
δεν είναι άγνωστον είς την ερευνάν 
δίδομεν εν τούτοις νέαν καλυτέραν 
εικόνα του (πίν. (j καί είκ. 7-10), 
διότι δεν έτονίσθη είσέτι ότι ή δη
μιουργία αυτή, ύπερβαίνουσα τάς 
δυνατότητας απλού κοροπλάθου, 
πρέπει να άπηχή λατρευτικόν άγαλ
μα στηθέν είς την Κόρινθον είς ένα 
των ναών τής ’Αφροδίτης περί τά 
μέσα τοΰ 4ου αίώνος π. X1.

Ή κεφαλή τοΰ μικρού θεού 
φθάνει τήν όσφύν τής ’Αφροδίτης, 
ήτις φέρει χιτώνα χειριδωτόν έζω- 
σμένον καί ίμάτιον τό όποιον καλύ
πτει καί τήν κεφαλήν μέ μεσολάβη- 
σιν τοΰ πόλου προσδίδοντος είς τήν 
μορφήν ύψος καί επισημότητα. Ό- 
λον τό βάρος τοΰ ίματίου, συγκρα- 
τούμενον υπό τοΰ βραχίονος, πίπτει 
επί τής αριστερός πλευράς, όπου τό 
στάσιμον σκέλος. Τό άνετον, τό δε
ξιόν, προβαλλόμενον κατά τον αττι
κόν, όχι συρόμενον όπίσω κατά τον 
πελοποννησιακόν τρόπον, γυμνόν 
άπό πτυχάς, εύρίσκεται εντός τής 
διαγώνιου, ήτις άρχομένη άπό τής 
χωρίστρας έχει παράλληλον τό γει
τονικόν σκέλος τοΰ ’Έρωτος. ’’Αλλην 
διαγώνιον ύπεράνω τών άκρων πο- 
δών άποτελεΐ ή κάτω άπόληξις τοΰ
ίματίου, ήτις συναντάται μέ τήν εξωτερικήν κάθετον τήν άρχομένην άπό τοΰ άριστεροΰ 
άγκώνος τής θεάς. Διά τής προς τά έσω έλαφράς κλίσεως τοΰ γυμνού ώμου, όστις είς 
άλλην θεάν θά ήτο άσυμβίβαστος μέ τήν κάλυι[ην τής κεφαλής, σχηματίζεται τόσον κενόν 1

Είκ. 8. Πήλινου ειδωλίου πλαγία δψις.

1 Άρ. εύρ. 4160. "Υψος 0.28. ZOchnBR, Klappspie- Τάς νέας φωτογραφίας τοΰ ειδωλίου έφιλοτέχνησεν ή 
gel, 177 είκ. 90. KbKinbr, Tanagrafiguren. πίν. 37, 8. δίς Εΰα- Μαρία Czako.
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δσον χρειάζεται ΐνα σκέπη τον ίσχυρώς κλίνοντα προς την μητέρα παΐδα. Την συνθεσιν 
κ?^είει άπό τής πλευράς ταύτης, ώς συνέχεια τοΰ πίπτοντος ίματίου, ό βραχίων τής 
’Αφροδίτης, προς τον όποιον διπλή είναι ή άνταπόκρισις των λεπτών βραχιόνων τοΰ 
’Έρωτος. Υποχρεωμένος ό κοροπλάθος εκ τής τεχνικής νά περιορίση την άνάπτυζιν
___ ____ _ _____ ·________________ τής μορφής είς την έμπροσθίαν όψιν, έ-

δωσε γωνιώδη τά περιγράμματα ιδίως τά 
περί τον αριστερόν βραχίονα, εκ τοΰ ο
ποίου κατέρχεται τό ίμάτιον άποτόμως, 
είς έπίπεδον διάταξιν.

Διά νά εΰρωμεν άναλόγου τρυφερό- 
τητος σύνδεσμον τοΰ Έρωτος καί τής 
’Αφροδίτης χρειάζεται νά άνέλθωμεν ένα 
περίπου αιώνα μέχρι τοΰ τορευτικοΰ αρι
στουργήματος, τοΰ σωθέντος είς την μή
τραν τής Bonn, έργου αν όχι τοΰ ίδιου τοΰ 
Φειδίου πάντως σπουδαίου τίνος καλλι
τέχνου εκ τοΰ κύκλου του λ

Ή σοφή συμπλοκή τών δύο μορφών 
είς μίαν ενότητα τήν οποίαν έπέτυχεν ό 
Κορίνθιος καλλιτέχνης δίδει ιδέαν τοΰ 
τύπου τον όποιον είναι δυνατόν νά εΐχεν, 
είς αττικήν βεβαίως παραλλαγήν, τό λα
τρευτικόν άγαλμα, αν ύπήρξέ ποτέ τοιοΰ- 
το, τό όποιον, αρκετά παλαιότερον τοΰ 
αναγλύφου τών Ερώτων, έκόσμησε κά
ποτε τό ιερόν τών βορείων προπόδων.

Διά τήν ιστορίαν τής τέχνης δεν είναι 
όλιγώτερον σημαντικόν ότι μνημεΐον τοΰ 

2ου αίώνος, ή ζωφόρος τών Ερώτων, άπαντα εις δύο αθηναϊκά ιερά, είς έλευθέραν πα
ραλλαγήν. ’Αποτελεί τούτο έν ακόμη παράδειγμα ένισχυτικόν τοΰ γνωστοΰ έξ άλλων 
μνημείων ότι, όπως άπό τοΰ τέλους τοΰ 5ου αί. π. X. ήρχισεν ή άρχαϊστική τάσις, οΰτω 
άπό τοΰ 4ου, ιδίως όμως κατά τήν ελληνιστικήν εποχήν ήτο συνήθης ή αντιγραφή πα- 
λαιοτέρων κλασσικών έργων, όχι διά τοΰ μηχανικού τρόπου τών ρωμαϊκών χρόνων αλ
λά με τήν ελευθερίαν μετατροπών επιβεβλημένων υπό τοΰ προορισμού τοΰ έργου ή υπό 
τής διαφορετικής καλλιτεχνικής αίσθήσεως 2. Τήν διαπίστωσιν ταύτην δεν αναιρεί τό 
ότι τά ανάγλυφα τών Ερώτων είναι έκ τών ειδικών εκείνων άτινα, άνήκοντα είς τήν 
ιερατικήν περιοχήν, ύποχρεοΰν είς δέσμευσίν τινα έναντι καθιερωμένων προτύπων.

Ή έρευνα δεν έπεβεβαίωσεν εκείνο τό όποιον θά ήτο λογικόν νά συμπεράνωμεν 
ότι παλαιότερον πρότυπον τής πλακός τών ’Ερώτων εύρίσκετο είς τό κεντρικόν ιερόν έκ

Είκ. 9. Κεφαλή τής κορινθιακής ’Αφροδίτης·

1 Rodenwaedt, Jdl 41, 1926, 131. Schrader, Phi- Kangeotz, Phidiasprobl., 85 έξ., πίν. 30. 
dias, 210, είκ. 191. Schuchhardt, Gr. Kunst, εΐκ· 256. 2 Rumpf, Archaologie II, 85 εξ.
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’Ανάγλυφοι πλάκες μέ "Ερωτας (Εθνικόν ’Αρχαιολογικόν Μουσεΐον).
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Κορινθιακή 'Αφροδίτη.
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τοΰ οποίου έξηρτώντο τά άλλα δΰο, τά έκτος τής πόλεως εύρισκόμενα. Πράγματι εκτός 
τοϋ δευτέρου ίεροΰ παρά τον ’Ιλισόν, πιθανώς και τό τρίτον, τό ιερόν τοΰ Δαφνιού ήτο 
έξάρτηματοΰ ίεροΰ τών βορείων προπόδων. Την συγγένειαν προς τό τελευταΐον βε- 
βαιοΰν καί αί έπί τοΰ τοίχου λαξευμέναι 
κόγχαι1 άλλα καί ή όμοιότης τών ανα
γλύφων ζωφόρων, α'ίτινες έκόσμουν τά 
δΰο ιερά.

Καί εις τά τρία ιερά, τό τών βορείων 
Προπόδων, τοΰ Ίλισοΰ, τοΰ Δαφνιού, 
όχι όμως καί εις τό άλλο τής Αγο
ράς, ή λατρεία είχε χαρακτήρα υπαί
θριον, φυτικόν, τον όποιον διετή ρήσε 
καί είς τούς κλασσικούς χρόνους, όπως 
μαρτυρούν αί παραστάσεις τών υπό τοΰ 
Langlotz συγκεντρωθέντων αγγείων, 
όρθώς δε ό Broneer, στηριζόμενος κυ
ρίως είς χωρίον τοΰ Παυσανίου, άνέ- 
πτυξεν ότι ή ’Αφροδίτη έλατρεΰετο είς 
τούς βορείους πρόποδας ώς «έν Κήποις», 
ήτο δε παλαιοτέρα τής ομωνύμου τοΰ 
Ίλισοΰ 1 2. Δικαιούμεθα νά ύποθέσωμεν 
ότι κατά τον 7ον αιώνα ή ήδη παλαιό- 
τερον κατέλαβεν υπό την Άκρόπολιν ή 
’Αφροδίτη τήν θέσιν ήν κατείχε παλαιο- 
τέρα αθηναϊκή θεότης. Ποία όμως;Ταύ- 
την πρέπει νά άναζητήσωμεν είς τήν άρ- 
χαιοτάτην γενεαλογίαν τών ’Αθηνών. Έκ 
τών τριών θυγατέρων τοΰ Κέκροπος ή 
Πάνδροσος έλατρεΰετο, ώς γνωστόν, είς 
τό Έρέχθειον, παρά τό Κεκρόπειον, ή ’Άγλαυρος έντός τοΰ σπηλαίου τών βορείων 
προπόδων, όπου ώρκίζοντο οί ’Αθηναίοι Έφηβοι. Παραδόξως διά τήν Ερσην δεν 
μαρτυρεΐται ιερόν τι ή τέμενος, γενικώς δέ, αν καί είς ταύτην άνήγε τό γένος τών Κη- 
ρυκιδών τήν καταγωγήν του, δεν φαίνεται νά έχη είς τήν ’Αττικήν λατρείαν θέσιν 
άνάλογον προς τάς δύο άδελφάς της 3. Τό γεγονός τούτο, καθώς καί έκ τοΰ ότι ένώ 
αί δύο άδελφαί της έταυτίζοντο με τήν Άθηνάν—Άθηνά-’Άγλαυρος καί Αθηνά- 
Πάνδροσος — δεν μαρτυρεΐται διά τήν "Ερσην όμοια σύνδεσις, ώδήγησε θρησκειολο-

Είκ. 10. Πήλινου ειδωλίου ’Αφροδίτης καί Έρωτος 
ή οπίσθια δψις.

1 Περί τών όποιων βλ. Broneer, Hesperia 4, 
1936, 119 έξ.

2 Hesperia 1, 50, 52. Διατακτικός περί τούτου φαί
νεται ό Langlotz, Heidelb. Sitzungsb. 1953, σ. 4 
καί 7. Περί τής κυπριακής καταγωγής τής ’Αφροδίτης 
είς τό ιερόν τών βορείων προπόδων Hesperia 4, 1935,

126 έξ. Τά ανατολικά χαρακτηριστικά τής λατρείας τού
της τονίζει καί ό Langlotz, ε.ά. 32 έξ. Περί τής ’Αφρο
δίτης Πανδήμου βλ. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΝ, Άρχ. Δελτ. 12, 
1929, 74 έξ. καί Langlotz, ε.ά. 32.

3 RE είς λ. Herse, 1148. RoschER, M.L. είς λ.
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γους τινάς εις την ύπόθεσιν δτι ή τελευταία είναι θεότης νεωτερα τών άλλων λ Λογι- 
κώτερον είναι να παραδεχθώ μεν τό αντίθετον: δτι πολύ ένωρ'ις άλλη θεοτης, ομοίως 
φυτική, έξετόπισε την κόρην τοΰ Κέκροπος έκ τοϋ τόπου τής λατρείας της, δστις δεν 
θά ήτο μακράν τών θέσεων δπου ειχον έγκατασταθή αί άδελφαί της. Διότι θά ήτο 
άνεξήγητον άν δεν έλατρεύετο υπό την Άκρόπολιν, πλησίον τοΰ Άγλαυρείου, ή τρίτη

Εΐκ. 11. 'Υσιερογεωμετρικοί σκύφοι. (’Εθνικόν Μουσεΐον).

αδελφή, άφοΰ μάλιστα κατά τον μϋθον μόνον αί δύο, ή ’Άγλαυρος καί ή Έρση, έκρη- 
μνίσθησαν μανεΐσαι έκ τής Άκροπόλεως μετά τό άνοιγμα τής κιβωτού με τον Έρι- 
χθόνιον, την οποίαν είχεν έμπιστευθή καί εις τάς τρεις ή ’Αθήνα2.

Άφοΰ εις άλλα ελληνικά ιερά ή Αφροδίτη έξεθρόνισε ιταλαιάς τοπικάς ήρωίδας> 
δεν είναι εκπληκτικόν δτι καί εις τάς ’Αθήνας άπερρόφησε εκείνην ήτις κατ’ εξοχήν έξε- 
προσώπει την άνθησιν 3.

Ή λατρεία τής ’Αφροδίτης, ήτις ’ίσως είχε φθάσει καί μέχρι τών ’Αθηνών εις 
αρχαιότατους χρόνους υπό την μορφήν τής μυκηναϊκής θεάς τών περιστερών, πρέπει νά 
είσέβαλεν ορμητική κυρίως από τοΰ τέλους τοΰ 8ου αίώνος π.Χ., με τήν πρώτην επιδρο
μήν τών ανατολικών θεμάτων, πιθανώς δε τότε μόνον έγκατεστάθη μονιμώτερον εις 
τάς ’Αθήνας. Δυνάμεθα νά τό συμπεράνωμεν εξ όμάδος μικρών αγγείων τής ύστερο

ί TJsEner, Gotternamen, 136. Cook, Zeus III, 
245 έξ.

2 Παυς. 1,18, 2. Curtius, Stadtgesch. von Athen, 
<7. 37. Roscher, M. I,. εις λ. Herse, 2589. νΑνευ 
ιδιαιτέρας σημασίας είναι δτι παρέστησε καταδιωκομέ- 
νας υπό τοΰ δφεως μόνον τάς δύο έκ τών αδελφών 
("Ερσην καί ”Αγλαυρον;) ό ζωγράφος τοΰ Βρύγου εις 
τήν κύλικα τής Φρανκφούρτης (Βεαζι,ευ, ARV 258). 
Ή Πάνδροσος καί ή ’Άγλαυρος (κατά Langlotz καί 
Beazley) παριστάνονιαι εκατέρωθεν τοΰ Κέκροπος εις 
τήν πελίκην τοΰ Wiirzburg, Κατάλ. Kanglotz, πίν. 
180, άρ. 511. Βεαζι,ευ, ARV 421, 37. ΤελευτϋΧον Cha·

RITES, 156, σημ. 13 (Brommer). Πιθανώς αί δύο έκ 

τών Άγλαυριδών επί τοΰ ρυτοΰ τοΰ Σωτάδου, άν καί ό 

Βεαζι,ευ είναι επιφυλακτικός: Βρετ. Μουσ. Ε 788. 
ARV 451, 7. Charites, πίν. 21, 4 (Brommer).

3 Διά τήν σχέσιν τής ’Αφροδίτης μέ φυτείαν W. Οττο, 
Gotter Griechenlands, 120 ε|. Τήν αμφισβητεί ό 
Nilsson, Gr. Rel. I, 495. 'O Bielefeld εις τήν έν- 
διαφέρουσαν δημοσίευσίν του μικρών άνθέων έκ τών 
οποίων αναδύεται Έρωτιδεΰς δέν έσκέφθη νά τά σχε· 
τίση μέ τήν λατρείαν τοΰ δαίμονος τούτου εις τούς 
βορείους πρόποδας: ΑΑ. 65-66, 1950-1 47 έξ
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γεωμετρικής εποχής, προερχόμενων εκ των άνασκαφών τής όδοΰ Πειραιώς, τά όποια 
παρημε?ιήθησαν παραδόξως υπό των ερευνητών (εϊκ. 11 και 12, πίν. 7).

Έπι τών λαβών τών δύο πληρέστερον διατηρηθέντων σκύφων, τών ύπ’ άριθ. 
759 - 760, κάθηται άνά μία πλαστικώς δηλωθεΐσα περιστερά (πίν. 7)1. Έπι άλλων 
τριών μικρότερων σκύφων, άρ. 761 - 763, διακρίνεται μόνον μία περιστερά έφ’έκάστης 
λαβής, σώζονται όμως τά ίχνη και τής άλλης1 2. Την υπόνοιαν ότι ή περιστερά ανήκει

Είκ. 12. Τρεις ύστερογεωμετρικοί σκΰφοι (’Εθνικόν Μουσεϊον).

είς την περιοχήν θεάς, ήτις δεν δύναται νά είναι άλλη ή ή ’Αφροδίτη, ένισχΰει μικρόν 
διπλοϋν άγγεΐον προερχόμενον εκ τών ίδιων άνασκαφών, άρ. εύρετ. 694 (πίν. 8)3.

Έπι τής λαβής έκάστης τών διδύμων οίνοχοών βαίνει άνά μία περιστερά, ένφ 
μεταξύ τών δύο αγγείων κάθηται μορφή, ήτις παρίσταται γυμνή κατά τον γνωστόν 
τύπον τών γυναικών επί τών αγγείων τοΰ κλασσικού γεωμετρικού ρυθμού, πρέπει όμως 
νά είναι γυναικεία, αν κρίνη τις εκ τών μακρών βοστρύχων καθώς καί εκ τού περιδέ
ραιου. Ή περιβάλλουσα τήν όσφύν μαύρη ζώνη ανακαλεί τον κεστον ιμάντα τής 
’Αφροδίτης, τον ποικίλον, ενϋα τέ οΐ ϋτλκτήρία πάντα τέτνκτο (Ίλ. Ξ 214-15).

Τούτο είναι μία εϊσέτι ένδειξις ότι όχι μόνον οί σκύφοι τών περιστερών αλλά καί 
αί δίδυμοι οίνοχόαι ανάγονται είς τήν περιοχήν τής θεάς τούτης4. Ή Επιφάνεια τής 
’Αφροδίτης έρμηνεύεται έκ τής ιδιότητάς της ώς έπιτυμβιδίας, προς τήν οποίαν συνα
φής είναι ή άλλη, ώς θεάς τής χλωρίδος καί τής άνοίξεως. Χθονίαν ύπόστασιν παραδέ
χεται διά τήν «Ουρανίαν έν Κήποις» καί ό Langlotz, όστις εξ άλλου θέτει τό ερώτημα 
διατί τόσα αγγεία μέ παραστάσεις τής ’Αφροδίτης έν μέσω φυτών εύρίσκονται είς 
αττικούς τάφους τού 5ου αίώνος*. Τά μικρά αγγεία έκ τών τάφων ή τοΰ τάφου τοΰ 
Κεραμεικοΰ εκφράζουν τήν ιδίαν ανάγκην συνδέσεως τών χθονίων δυνάμεων μέ τήν

1 C.C. 369. Τό εΰρετήριον αναφέρει μόνον «έκ τών 
κατά τήν οδόν Πειραιώς έν κτήματι Σαπουντζάκη άνα
σκαφών' Μάιος - Αύγουστος 1891», είναι όμως πιθανόν 
δτι τουλάχιστον οί σκΰφοι εΰρέθησαν εντός τοΰ ίδιου 
(παιδικού;) τάφου. Περί τών άνασκαφών έκείνων τής 
όδοΰ Πειραιώς AM 1893, 6 εξ. καί Jdl, 1899, 189 έξ.

2 C.C. 369. Είς τήν ιδίαν ομάδα ανήκουν καί δύο μι
κροί άβαθεΐς σκΰφοι 766 - 67 (τό 766 = C C. 369), τών
όποιων όμως λείπουν αίλαβαί, καθώς καί ή μικρά υδρία

άρ. 688, τής ιδίας προελεΰσεως, φέρουσα πτηνόν έπι τής 
κεντρικής λαβής.

3 C-C. 372. Άρχ. Δελτ- 1892, 10 άρ. 22. Κατά φωτο
γραφίαν, όπως καί οί σκΰφοι τής διδο? Czako.

4 Περιστεραί ώς σύμβολα τής αθηναϊκής ’Αφροδί
της : DeubnER, Att. Feste, σ. 715. Μαρμάρινοι περι
στερά! έκ τοΰ ίεροΰ τοΰ Δαφνιού: Έθν. Μουσ. 1592-3 
ΑΕ 1910, 50.

5 Heidelb. Sitzungsber. 1953/54, 53.
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θεάν τής γονιμότητος καί τής αναπαραγωγής την κυβερνώσαν τον άνω και τον κάτω 
κόσμον.

Ή διακόσμησις τών αγγείων τούτων έγινε με αϊσθησιν μεταγεωμετρικήν ή ρεο
στάτης καί ευκολία τοΰ σχεδίου, μη όφειλομένη είς αδεξιότητα τοϋ ζωγράφου, τά φυλ
λωτά κοσμήματα τοϋ εσωτερικού τών σκύφων, αί παραπληρωματικοί κοκκίδες τά το
ποθετούν είς τό β' ήμισυ τοϋ 8ου αίώνος. Τότε, φαίνεται, έθυσιάσθη είς την παντοδύ
ναμον ’Ανατολικήν θεάν, ήτις είχεν ήδη διαμορφωθή είς την ελληνικήν Άφροδίτην, ή 
συγγενέστερα προς αυτήν εκ τών εντοπίων παλαιών νυμφών ή ήρωίδων, ή τρίτη έκ 
τών Άγλαυριδών, ή Έρση, παραμείνασα πιθανώς άνευ στέγης καί σημαντικής λα
τρείας, ήτοι μορφή «σκιώδης»1. Ή έκθρονίσασα αυτήν ξένη θεά κατέλαβε την υπό 
την Άκρόπολιν θέσιν τής παλαιάς ’Αθηναίας νύμφης τής βλαστήσεως, έχουσα ώς πά- 
ρεδρον τον νεαρόν πτερωτόν δαίμονα τών άνθέων, δστις έμελλε νά λάβη είς την φαν
τασίαν τών Ελλήνων ανεξάρτητον ύπόστασιν καί παντοδυναμίαν, έγινεν ό κοσμογονι- 
κός Έρως τής Διοτίμας.

"Οτι έν τούτοις είς τήν φαντασίαν τών καλλιτεχνών άνεδύετο ενίοτε πάγκαλος 
ή μορφή τής Έρσης τό βέβαιοί ή είς τήν χεϊρα τοϋ ζωγράφου τής Όρειθυίας όφειλο- 
μένη παράστασις επί τοϋ γνωστού όξυπυθμένου καί μεγαλοπρεπούς ερυθρόμορφου άμ- 
φορέως τοΰ Μονάχου, χρονολογουμένου περί τό 470 π.ΧΛ Ή Κεκροπΐς σπεύδει μόνη 
είς βοή&ειαν τής άπαγομένης Όρειθυίας, ένω αί δύο άδελφαί της, ή Πάνδροσος καί 
ή ’Άγλαυρος, φεύγουν έντρομοι προ τής θέας τοϋ αγρίου έπιδρομέως.

Προβάλλει οΰτω δελεαστική καί άλλη ΰπόθεσις ότι, μετά τήν κατάληψιν υπό τής 
’Αφροδίτης τής αρχικής κοιτίδος τής "Ερσης, μετετέθη ή λατρεία ταύτης είς άλλην θέ
σιν. Τά πλούσια ευρήματα τής τελευταίας άνασκαφής υπό τούς νοτίους πρόποδας τής 
Άκροπόλεως, άνερχόμενα μέχρι τοϋ 7ου αί. π.Χ.,καθώς καί ή ενεπίγραφος πλάξ «"Ορος 
ίεροϋ Νύμφης·», ευνοούν τήν άπόδοσιν τοΰ τεμένους είς νύμφην τής βλαστήσεως, τοϋ 
γάμου καί τής αναπαραγωγής1 2 3. "Αν ή εικασία περί μεταθέσεως τής λατρείας δεν 
προσκρούει εις θρησκειολογικας και αλλας δυσχερείας ή «νύμφη» ή συγκεντρώνουσα 
τάς περισσοτέρας πιθανότητας είναι ή τρίτη θυγάτηρ τοΰ Κέκροπος, ή Έρση. ’Αλλά 
περί τούτου θά βαρύνη ή γνώμη τοϋ αρχαιολόγου τοϋ άνασκάψαντος τό σπουδαιό- 
τατον τούτο τέμενος.

ΣΕΜΝΗ ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΛΗ - ΚΑΡΟΥΖΟΥ

1 Οπως τήν ονομάζει ό Nilsson, Gr. Rel. I, 414. 3 Βλ. έκθεσιν Γ. Μηλιάδη είς Αν. Ορλανδου, Τό
2 CV Μονάχου 4 πίν. 207, ι - 2. Furtw. - Reich., Έργον τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1957, 9 εξ.

πίν. 94-95 καί II, 191-2. BeazlEy, ARV 325.
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