
NEON ΑΝΤΙΓΡΑΦΟN ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ
ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ FREJUS

Ή κεφαλή, ή οποία θά μέ άπασχολήση σήμερον (πίν. 1), κατεσχέθη τό 1955 εις τινα 
οικίαν τής Πλάκας όχι μακράν τοΰ χορηγικού μνημείου τού Λυσικράτους, μετεφέρθη 
δέ εν συνεχεία εις τό Μουσεϊον τής Άκροπόλεως, δπου καί φυλάσσεται, καταχωρισθεΐσα 
είς τό βιβλίον τών περισυλλεγομένων αντικειμένων ύπ’ αριθμόν 244.

Κατ’ άρχάς τό ενδιαφέρον μου προσείλκυσε μόνον ή ώραιότης τοΰ γλυπτού. 
Επειδή όμως παρετήρησα έν συνεχεία ότι τούτο καί υπό πλείστας άλλας επόψεις 
παρείχε εξαιρετικόν διαφέρον, παρεκάλεσα τον διευθυντήν τής Άκροπόλεως κ. Ί. Μη- 
λιάδην νά μού έπιτρέψη τήν δημοσίευσιν αυτού. Διά τήν δοθεΐσαν άδειαν ευχαριστώ 
αυτόν καί έντεύθεν θερμότατα \

Ή κεφαλή είναι άντίγραψον τής κεφαλής εκείνης τής Αφροδίτης, ή όποια είναι 
γνωστή υπό τό όνομα ’Αφροδίτη τού Frejus '. Είναι έκ λευκού μαρμάρου, πιθανώτατα 
πεντελικού, έχει δέ μέγιστον ύψος 0.335. "Υψος άπό τού σημείου όπου χωρίζεται ή κόμη 
υπέρ τό μέτωπον μέχρι τού έφθαρμένου πώγωνος 0.165, άρχικώς πιθανώς 0.17, πλάτος 
αριστερού οφθαλμού 0.036, δεξιού 0.034 καί ύψος ώτός 0-049. Όλον τό άνω οπίσθιον 
μέρος τής κεφαλής ήτο πρόσθετον έξ άλλης ύλης (πιθανώτατα γύψου), όπως άποδει- 
κνύει ή προς τούτο είδικώς είργασμένη επιφάνεια (αδρά διά τής σμί?ιης, είς τό άκρον 
άναθΰρωσις). 'Ολόκληρον τό αριστερόν μέρος έχει αποκοπή ένεκα κτυπήματος κατά έξαι- 
ρετικώς ομοιόμορφον τρόπον, συνεπεία τής παρουσίας σχιστολιθικού τμήματος έντός 
τού μαρμάρου. Μερικά μέρη, όπως τά χείλη καί ό πώγων, είναι αρκετά έφθαρμένα, άλλα 
δέ όπως ή κόμη, όλιγώτερον.

Διά τής υπό τον λαιμόν σωζομένης προεξοχής ή κεφα?ά) προσηρμόζετο άλλοτε είς 
τό σώμα, όπως γίνεται συχνά είς τάς μεταγενεστέρας έποχάς τής αρχαίας τέχνης. Ή 
προεξοχή όμως αυτή δεν είχε τό σχήμα απλού εμβόλου, όπως έκ πρώτης όψεως δυνατόν 
νά νομίση τις. Είς μέν τό αριστερόν μέρος (ως προς τον θεατήν) υπάρχει τέρμα. Είς τό 
δεξιόν όμως, όπως καί είς τό κάτω, δέν υπάρχει καί είναι κατ’ εμέ πιθανώτατον ότι ύπήρ- 
χεν εδώ αρκετόν ακόμη τμήμα, τό όποιον θά περιελάμβανεν όλον τό γυμνόν μέρος τής 
μορφής, δηλ. τό στήθος, τον αριστερόν ώμον καί τό άνω μέρος τού αριστερού βραχίο- 
νος, είς τρόπον ώστε τό αρχικόν πέρας νά εφάπτεται παντού τής παρυφής τού ένδΰμα- 
τος, όπως λ-χ. συμβαίνει μέ τό πρώιμον κλασσικιστικόν άντίγραψον τής έν Μαδρίτη 
συλλογής Alba 3.

1 Ή ωραία φωτογραφία είναι έργον τής φωτογρά- πίν. 124 κ.έξ. ΓΤρβ. W. Fuchs έν Festschrift Schwei- 
φου τοΰ Γερμ. Άρχ. ’Ινστιτούτου ’Αθηνών, δΙδο? tzer, σ. 206 κ.έ.
Eva-Maria Czako. 3 Fuchs, έ'ά. πίν. 51, ι.

2 Br. Br. 473 καί 694. ΒυιπΕ, Der schone Mensch *,
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2 Γεωργίου Σπ. Δοντά ΑΕ 1957

Δεν πρόκειται ν’ ασχοληθώ προς τό παρόν μέ τό έπίμαχον πρόβλημα τού καλλιτέ
χνου, εις τον όποιον οφείλεται τό πρωτότυπον. Τοϋτο θά άνακύψη αυτόματον άργότερον, 
αφού προβώμεν προηγουμένως εις σύγκρισιν τής νέας κεφαλής πρός τα άλλα σω- 
θέντα αντίγραφα αυτής. Έξ αυτής λοιπόν τής συγκρίσεως διαπιστώνω ότι τό νέον άν- 
τίγραφον έχει διατηρήσει από τό πρωτότυπον πολύ περισσότερα γνήσια στοιχεία παρ’ 
όσον όλα τά άλλα αντίγραφα όμοΰ, είς βαθμόν ώστε τούτο δικαίως νά άξιώνη να κατα- 
λάβη έξέχουσαν θέσιν μεταξύ αυτών. Παρατηρήσατε λ.χ. τον θαυμαστόν σπειροειδή ρυ
θμόν, ό όποιος τερματίζεται άνω είς τό ώραΐον πρόσωπον μέ την βαθεΐαν έκφρασιν. 
Παρομοίαν χαρίεσσαν καί λυγηράν κίνησιν (όπως τών ωραίων εκείνων καί λεπτών άν- 
θέων τά όποια στέφουν λεπτούς καί υψηλούς μίσχους) δεν βλέπω είς κανέν άλλο άντί- 
γραφον. Πολύ δε όλιγώτερον είς τό διασημότερον όλων άντίγραφον τού Λούβρου, είς 
τό όποιον τό έλλεΐπον μέρος τού λαιμού συνεπληρώθη διά δύσκαμπτου προσθήκης, είς 
δε την κεφαλήν έδόθη μεγαλυτέρα τού δέοντος κλίσις, ελάχιστη όμως στροφή πρός τά 
πλάγια.

’Αλύγιστος είναι ό λαιμός καί είς τό άντίγραφον τής Νεαπόλεως 5999 '. Ή κε
φαλή πάντως είς αυτό στρέφει περισσότερον πρός τά πλάγια, χωρίς όμως καί νά κύπτη 
όπως είς τό άντίγραφον τού Λούβρου.

’Αρκετά έντονον στροφήν καί κάποιαν κλίσιν παρουσιάζει τό έν Λούβρω πήλινον 
αγαλμάτων, τό οποίον είναι έργον τού κοροπλάστου Διφίλου 1 2. Ή δυσκαμψία όμως τού 
λαιμού τού άγαλματίου αύτού είναι ανυπόφορος.

Γνησιωτέρα είναι ή έντύπωσις, τήν όποιαν παρέχει ή κεφαλή τού έν Holkham Hall 
αντιγράφου 3. Κλίσις καί στροφή π?α]σιάζουν πρός τάς όρθάς άνα?ωγίας. ”Αν συγκριθή 
όμως ή κεφαλή αΰτη πρός τήν νέαν κεφαλήν τής Άκροπόλεως θά φανή αμέσως ή αναμ
φισβήτητος υπεροχή τής δευτέρας. Ότι ή τελευταία π?ιησιάζει περισσότερον ό?ωιν κατά 
τήν κίνησίν της πρός τό αρχέτυπον άποδεικνύεται από τήν όμοιοτάτην κίνησιν τών κε
φαλών είς μερικάς από τάς μορφάς τού άγγειογράφου τού Μειδίου, αί όποΐαι πέραν 
πάσης αμφιβολίας έχουν έμπνευσθή άπό τό αυτό αρχέτυπον τής ’Αφροδίτης, όπως λ.χ. 
τήν Λητώ τής έν Φλωρεντία υδρίας μέ τον μύθον τού Φάονος 4 ή τήν επί τής υδρίας 
Ε 224 τού Λονδίνου (μέ τήν σκηνήν τών Εσπερίδων) είκονιζομένην Λιπάραν 5. Άνά- 
λογον όμως κλίσιν καί στροφήν έχουν νά δείξουν καί πλεΐσται άλλαι μορφαί τού αυτού 
άγγειογράφου, όπως λ.χ. ή επί τής αυτής έν Φλωρεντία υδρίας είκονιζομένη καθιστή 
νύμφη Λεύρα ή ό Πόθος τού άρματος τής ’Αφροδίτης 6 ή καί ή έπ'ι τής πελίκης τής 
Νέας 'Υόρκης καθημένη ’Αφροδίτη 7 κ.ά.

Ώς πρός τήν έκφρασιν τής νέας κεφαλής, αΰτη είναι αληθώς θεϊκή. Τό βλέμμα 
είναι όνειροπόλον, χωρίς όμως νά έχη τον συναισθηματικόν έκεϊνον τόνον, ό όποιος 
μάς είναι γνωστός άπό τά έργα τού 4ου αί. Επίσης ό,τι σώζεται άπό τά χείλη, μάς έπι-

1 Alinari άρ. 1155. Maiuri, Museo Nazionale di 
Napoli, σ. 12. Br.-Br., κείμενον σ. 694, εϊκ. 2-4.

2 Burr-Thompson, σ. 11 κ.έξ. καί είκ. 10.
3 Br. Br. 695. ΕΑ 4873.
4 C.V.A. Italia, XIII, Firenze, τεΰχ. II, πίν. 64, 3

καί σ. 57 είκ. 2. Becatti, Meidias, πίν. V.

5 C.V.A. London, Br. Museum III, lc, πίν. 91, ia. 
Becatti, ε.ά. πίν. I.

6 Becatti, ε.ά· πίν. VI, ι.
7 Richter, AJA 1939, σ. 1 κ.έξ. είκ. 1 - 3 (ιδίως 

είκ. 3).
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τρέπει νά συμπεράνωμεν μέ αρκετήν πιθανότητα ότι ταΰτα δεν προέβαινον εις εκείνο 
το καθαρώς ανθρώπινον κα'ι αρκετά «γλυκίζον» μειδίαμα, το όποιον βλέπομεν εις τα 
αντίγραφα τοΰ Λούβρου κα'ι τής Στοκχόλμης ή άλλ’ εΐχον μάλλον τό σχήμα καί την 
έκφρασιν τών έν Holkham Hall καί Νεαπόλει αντιγράφων.

Τα αντίγραφα τοΰ Λούβρου καί τής Στοκχόλμης έχουν πολλά κοινά σημεία. Πλήν 
τών χειλέων, όμοιον έχουν καί τον όλον σχηματισμόν καί την διάπλασιν τοΰ κάτω 
μέρους τοΰ προσώπου, τό όποιον είναι παχύτερον παρ’ όσον είς τά άλλα αντίγραφα, 
έξαίρεται δέ είς αύτό περισσότερον ή τρυφερότης τής σαρκός παρά ό σκελετός, όπως 
περίπου είς την έκ Χίου κεφαλήν τής Βοστώνης 1 2 ή τήν κόρην τοΰ Μονάχου 3. Όλα 
αυτά μέ πείθουν, ότι τά έν λόγω αντίγραφα εΐχον ύπ’ όψει των μεταγενεστέραν παραλ
λαγήν τοΰ αρχετύπου.

Άντιστρόφως όμως, ως προς δύο άλλα σημεία, τά αντίγραφα αύτά πλησιάζουν πε
ρισσότερον προς τό νέον άντίγραφον τοΰ Μουσείου τής Άκροπόλεοις, καί, όπως νομίζω, 
προς τό πρωτότυπον. Τό πρώτον είναι ό σχηματισμός τής κόμης είς μικρά, βραχέα κύ
ματα έχοντα παιγνιώδη, «μανιεριστικόν» χαρακτήρα, κατ’ άντίθεσιν προς τά άντίγραφα 
τοΰ Holkham Hall καί τής Νεαπόλεως, όπου ή κόμη κατά τό πρόσθιον καί τό υπέρ 
τά ώτα τμήμά της άποτελεΐται άπό μεγαλύτερα καί ευρύτερα κύματα. Ή έκδοσις μέ τά 
μικρά κύματα πρέπει νά είναι γνησιωτέρα, άφοΰ τοιαύτη διαμόρφωσις είναι συχνή είς τά 
έργα τοΰ «μανιεριστοΰ» ζωγράφου τοΰ Μειδίου4 *. Παράδειγμα ή προαναφερθείσα 
’Αφροδίτη τής πελίκης τής Ν. Ύόρκης καί άλλαι.

Τά άντίγραφα μέ τούς μεγαλυτέρους κυματισμούς τής κόμης πρέπει μάλλον νά 
έχουν ύπ’ οψει των κάποιαν κλασσικιστικήν έκδοσιν, έπηρεασθεΐσαν άπό κλασσικά έργα 
προγενέστερα τοΰ άγγειογράφου τοΰ Μειδίου καί τοΰ καλλιτέχνου τής ’Αφροδίτης 6.

Καί είς άλλο σημείον όμως τό νέον άντίγραφον πλησιάζει προς τά άντίγραφα 
τοΰ Frejus καί τής Στοκχόλμης. Τοΰτο είναι ή υπέρ τό μέτωπον ΰπαρξις πλατείας ται
νίας, άποκρυπτομένης είς τά πλάγια άπό τάς προς τά όπίσω κατευθυνομένας τρίχας. 
Τά άντίγραφα τοΰ Holkham Hall καί τής Στοκχόλμης στεροΰνται τής ταινίας. Ή έκ- 
δοσις όμως μέ τήν ταινίαν φαίνεται νά είναι γνησιωτέρα. Ό άγγειογράφος τοΰ Μειδίου 
συχνά τήν μεταχειρίζεται είς τά έργα του.

Έκ τής όλης λοιπόν συγκρίσεως τοΰ νέου άντιγράφου προς τά άλλα γνωστά μου 
άντίγραφα δυνατόν νά έξαχθοΰν τά εξής συμπεράσματα.

Πιστότερον όλων είναι τό άντίγραφον τοΰ Μουσείου τής Άκροπόλεως διατηρήσαν 
κατά μέγα μέρος καί τό ήθος εκείνου. Τά άλλα άντίγραφα όχι μόνον υπολείπονται αύτοΰ

1 ΕΑ 4957.
2 Caskey, Catalogue άρ. 29.
3 Winter, K.i.B. 308, 2.
4 Βλ. επίσης τήν έν Βερολίνο! γυναικείαν κεφαλήν

Beumei., Katalog, IV, πίν. 63-64 σ. 36 (Κ 173) άν-
τιγράφουσαν πιθανώς εργον τοΰ καλλιτέχνου τής ’Αφρο
δίτης, Gui.i.ini, Arch. Cl. 1953 a. 136. Ό τρόπος αυτός 
προαναγγέλλεται είς έργα τής Παρθενωνείου ακόμη

έποχής, βλ. λ.χ. τήν κεφαλήν Laborde τοΰ δυτικού αε
τώματος, Βυι,ι,Ε, έ.ά. πίν. 249, Picard, REG 42, 
1929, σ. 70.

5 Πρβλ. λ.χ. τάς Καρυάτιδας, τό σωζόμενον τμήμα 
τής κεφαλής τής Νεμέσεως έκ Ραμνούντος (Boschor, 
Phidias der Menseh, σ. 119 είκ. 92), τήν Άθηνάν Far- 
nese, τήν "Ηραν Borghese κλπ.
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4 Γεωργίου Σιτ. Δοντα ΑΕ 1957

εΐς κίνησιν κα! εκφραστικότητα αλλά και αποκλίνουν τόσον ώς προς τον σχηματισμόν λε
πτομερειών όσον καί ώς προς την κατασκευήν. Τα ένλόγω αντίγραφα διαιρούνται εις δυο 
κατηγορίας: εις εκείνα τα όποια στηρίζονται εις τινα παραλλαγήλ', προσμειγνύουσαν χα
ρακτηριστικά τοϋ τέλους τοϋ 4ου αί. (Frejus, Στοκχόλμη) \ καί εις εκείνα τά όποια 
απορρέουν από κλασσικιστικήν παραλλαγήν (Holkham Hall, Νεάπολις 5999) 1 2 3.

Δεν έλήφθησαν εδώ ύπ’ όψιν τά αντίγραφα τής Νεαπόλεως 5998 3 καί τής Γρε- 
νόβλης4 ή τό πήλινον τοΰ Λούβρου ώς κακής διατηρήσεως ή πενιχράς σημασίας. ’ Αλλα 
πάλιν αντίγραφα τοΰ σώματος τής ’Αφροδίτης φέρουν κεφαλάς, αί όποΐαι παραλλάσ- 
σουν σημαντικώς τοϋ αρχικού τύπου, ενώ τέλος μία άλλη κατηγορία αντιγράφων τοΰ 
σώματος φέρει εικονιστικός κεφαλάς.

Τό σημαντικοότερον ϊσαις συμπέρασμα είναι ή διαπίστωσις τής στενοτάτης σχέσεως, 
ή όποια ύφίσταται μεταξύ τής τέχνης τής κεφαλής τής ’Αφροδίτης καί εκείνης τοΰ άγ- 
γειογράφου τοΰ Μειδίου. Τό συμπέρασμά μου λοιπόν αυτό συμπίπτει προς τό τοΰ 
Fuchs, ό όποιος την σχέσιν αύτήν διεπίστωσε, στηριχθείς κυρίως είς την τεχνοτροπικήν 
έξέτασιν τοΰ σώματος. Είς την διαμόρφωσιν πράγματι τής κόμης μέ τά πυκνά μικρά 
κύματα διεκρίναμεν κάποιον «μανιερισμόν», όπως «μανιεριστική» είναι καί ή κομψή 
κίνησις τής κεφαλής 5. ’Ανάλογα όμως παρουσιάζει, όπως εϊδομεν, καί ό άγγειογράφος 
τοΰ Μειδίου, ό περισσότερον «μανιεριστής» τής άρχαιότητος 6. Κατόπιν τούτων νομίζω 
ότι δεν πρέπει νά ΰπάρξη καμμία πλέον αμφιβολία, ότι ώς καλλιτέχνην τής Αφροδίτης 
πρέπει νά θεωρήσω μεν τον κομψόν εκείνον καί λεπτόν Καλλίμαχον7, τον όποιον οί 
’Αθηναίοι άπεκάλουν «κατατηξίτεχνον» 8.

’Απομένει ακόμη προς έξέτασιν τό ζήτημα τής εποχής τοϋ αντιγράφου τοΰ Μου
σείου τής Άκροπόλεως. Ή εργασία είναι ώραία (χωρίς πάντως νά είναι τίποτε τό εξαιρε
τικόν) καί είναι καί αρκετά εύαίσθητος. Πράγματι, παρ’ όλην τήν φθοράν τήν όποιαν έχει 
ύποστή ή επιφάνεια τοΰ μαρμάρου είς διάφορα σημεία, ιδίως είς τήν κόμην, είναι φα
νερόν έκ τής προσεκτικής έξετάσεως, ότι ή όξύτης τών λεπτομερειών τοΰ χαλκού 
ασφαλώς πρωτοτύπου 9 έχει παραχωρήσει εδώ τήν θέσιν της είς θερμήν καί απαλήν 
διατύπωσιν, όφειλομένην είς κάποιον αρκετά έμπειρον, όσον καί έμπνευσμένον μαρμα
ροτεχνίτην, ό όποιος δεν προσεκολλήθη δουλικώς είς τό χαλκοΰν πρωτότυπον άλλ’ απέ
δωσε τάς λεπτομέρειας εκείνου μέ περισσότερον έλευθέραν χεΐρα, έπιδιώξας «ίμπρεσσιο- 
νιστικήν» έντύπωσιν. Ώς πιθανώτερον λοιπόν χρόνον κατασκευής τοΰ αντιγράφου

1 Κατά Fuchs, ε.ά. σ. 216 είναι Αύγούστεια αντί
γραφα μέ «nachlebender malerischer Auffassung».

2 Fuchs, σ. 216 (πρωίμου αύτοκρατορικής εποχής).
3 Ruesch, Guida 120’ βλ. Br.-Br., κείμενον σ. 695.
4 ΒΕΥί,ιέ, Le Musee de Grenoble, 1909, πίν. 159.
5 "Οπως καί τό μικρόν ακόμη ύψος τής κεφαλής, τό 

όποιον μαρτυρεί μικρόσωμον άγαλμα τοΰ αΰτοϋ περί
που ύψους μέ τά άλλα αντίγραφα, βλ. τάς παρατηρή
σεις τοΰ Fuchs, σ. 207 σημ. 11.

6 Βλ. Becatti, Meidias. Un manierista antico,
Firenze 1947.

7 Είς τόν Καλλίμαχον τήν αποδίδουν ό Reinach, 
Recueil des tetes antiques, o. 92 κ.έξ., ό Rizzo, Thia- 
sos, a. 38 κ.έξ., ό Schrader, Phidias, o. 325 κ.έξ., ό 
Picard, Manuel II, σ. 615 κ.έξ., καί ό Fuchs, ε.ά. Οί 
πλεΐστοι τήν αποδίδουν είς τόν Άλκαμένην, Οεωροΰντες 
τόν τύπον ώς τήν «έν Κήποις» (Furtwangler, Klein, 
Ducati), άλλοι τήν αποδίδουν είς τόν Πολύκλειτον (Lip- 
pold, Arndt, Schmidt) ή τόν Κάλαμιν (Winter) ή τόν 
παλαιότερον Πραξιτέλην (Ε. Curtius, Bieber).

8 Vitruvius, IV 1, 10.
9 Schrader, Phidias, σ· 314. W· Fuchs, έ'.ά. σ. 207. 

Picard, Manuel II, σ. 622 κλπ.
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θεωρώ την εποχήν των Φ?ιαβίων. ’Ίσως τό άντίγραφον νά είναι σύγχρονον προτομής 
νέου τής πρωίμου Φλαβιανής εποχής προερχόμενης εκ τοΰ Λόφου των Νυμφών καί 
άποκειμένης εις τό Μουσεΐον τής ’Αγοράς ή

Τοιουτοτρόπως τό νέον άντίγραφον έ'ρχεται νά προστεθή εις τον κατάλογον τών 
πολυαρίθμων αντιγράφων τής αύτοκρατορικής εποχής, τών άνευρεθέντων είς τάς ’Αθή
νας, χάρις δε είς τό γεγονός τής πιστότητός του χρησιμεύει ώς άπόδειξις τής όρθότητος 
τής ΰποθέσεως τών Thompson 2 καί Fuchs3, δτι τό πρωτότυπον καί κατά τούς αύτο- 
κρατορικούς χρόνους έξηκολούθει νά εΰρίσκεται είς τάς ’Αθήνας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠ. ΔΟΝΤΑΣ

1 Ε. Harrison, Athenian Agora, τόμ. I Portrait 
Sculpture, άρ. 14, πιν. 11 καί σ. 16 (παρόμοιος είναι 
εδώ καί ό σχηματισμός τοΰ κάτω βλεφάρου μέ «slight 
flange» όπως εις τόν νέον τής ’Αγοράς. Τό χαρακτηρι
στικόν αυτό, κατά την Harrison, άπαντα καί εις άλλας

είκονιστικάς κεφαλάς τοΰ 1ου μ.Χ. αί. καί τών αρχών 
τοΰ 2ου).

2 Hesperia 1953, σ. 54.
3 Έ.ά. σ. 217, Nachtrag.
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