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"Μούσα " με Λαούτο

..το περίφημο μουσικό ανάγλυφο της

Μαντινείας: ένας "ανοικτόο φάκελλος"

της αρκαιολογίαο..

,.
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Σ
την φωτογραφία , λεπτομέ

ρεια από μαρμάρινη, ανάγλυ

φη πλάκα , μία από τις τρεις

που έφερε στο φως το 1887
στην Μαντίνεια της Αρκαδίας ο Γάλλος

αρχαιολόγος Gustave Fougeres (Αθήνα ,

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. 125-127) .
Οι πλάκες κάλυmαν μέρος του δαπέδου

ερειπωμένης βυζαντινής εκκλησίας , με

τις μορφές στραμμένες προς το έδαφος .

Προφανώς, είχαν αποσπαστεί από το αρ

χαίο μνημείο μέρος του οποίου αποτε 

λούσαν , κα ι ε ιχαν χρησιμοποιηθε ί ξανά ,

ως δομικό υλικό , για την εκκλησία .

Στην μια πλάκα αναγνωρίζε ι κανείς

αμέσως τον περ ίφη μο μoυσι~ό αγώνα

ανάμεσα στον κιθαριστή Απόλλωνα και

τον αυλητή Μαρσύα , που αναφερέται

στην μυθολογία: ο Σκύθης στην μέση , με

το μαχαίρι στο χέρι , θα θανατώσει εν τέ

λε ι τον ηττημένο Μαρσύα , κατά διαταγήν

του νικητή θεού . Η παράσταση είναι δρα

ματική , μεστή αγωνίας . Αντίθετος , ήρε

μος , ε ίναι ο χαρακτήρας των παραστά

σεων στις άλλες δυο πλάκες : στην μια ,

τρεις όρθιες γυναίκες κρατούν η μια κι 

θάρα, οι άλλες ρόλους παπύρου ' στην

άλλη , άλλες τρεις γυναίκες , η μια από τις

οπο ίες κάθεται σε βράχο και παίζει λα

ούτο .

Ο Fougeres εντόπισε χωρίο στον

Παυσανία (Ελλάδος Περιήγησις, Βιβλ. 8:
Αρκαδικά, Κεφ . 9 , § 1- 20ς μ.Χ . αι. ) σύ μ

φωνα με το οποίο
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(Στην πόλη των Μαντινέων ... υπήρχε

ιερό της Λητώς και των Παιδιών της , τα

αγάλματα του οποίου δημιούργησε ο

Πραξιτέλης , τρίτη γενεά μετά τον Αλκα

μένη . Στην βάση τους ήσαν λαξευμενα

μια Μούσα και ο Μαρσύας να παίζει αυ

λό).

Χωρίς ενδο ιασμό ο Fougeres ταύτισε

το εύρημα του με το αντικε ίμενο της πε

ρ ιγραφής του Παυσανία . Υπέθεσε οτι θα
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υπήρχε και τέταρτη πλάκα, η οποία κά

λυmε την τέταρτη πλευρά του ορθογώ

νιου βαθρου , που όμως χάθηκε. Ταύτισε

τις έξι γυναικείες μορφές με Μούσες ,

διορθώνοντας στο κείμενο του Παυσανία

το "Μούσα" σε "Μούσες" . Υπέθεσε οτι

στην χαμένη πλάκα εικονίζονταν οι υπό

λοιπες τρεις Μούσες (στο σύνολο 9).

Που να φανταζόταν ο Γάλλος αρχαιο

λόγος τον σάλο που θα προκαλούσε

στην ακαδημαϊκή κοινότητα η δημοσίευ

ση των πορισμάτων του : Γερμανοί , Γάλ

λοι , Έλληνες, Άγγλοι , Αμερικανοί μελε

τητές έσπευσαν άλλοι να επικροτήσουν

και άλλοι σφόδρα να διαμαρτυρηθούν

για τις θέσεις του Fougeres, και άλλοι να
διορθώσουν η να αντιπροτείνουν . Έως

σήμερα συνεχιζεται η διαμάχη για τις

εξής θέσεις :

1. Είναι σωστό να ταυτιστεί το εύρημα

' με το βάθρο του Παυσανία ; (Άλλωστε,

πως μπορεί μια τόσο μικρή βάση να

περιλάβει τρία αγάλματα;)

2. Είναι σωστό να υποθέσομε οτι εκτός

από τα τρία αγάλματα ο Πραξιτέλης

είναι ο δημιουργός και του βάθρου ; - ο
Παυσανίας δεν το λέει ρητώς. (Μή- .
πως σχεδιάστηκαν οι συνθέσεις του

βάθρου από τον Πραξιτέλη, εκτελέ

στηκε όμως το έργο από μαθητή του ;

Μήπως δεν είναι καν έργο του 40υ αι

ώνα, αλλά της ρωμαιοκρατίας ; Γνωρί

ζομε οτι τα δημιουργικά χρόνια του

Πραξιτέλη ήσαν από το π. 370 εως το

π. 333 τι.Χ).

Σήμερα πάντως οι περισσότεροι ειδι

κοί δέχονται ως πιθανότερη ημερομηνία

για τις πλάκες της Μαντινείας την περίο

δο 330-320 Π.Χ . Εξετάστηκε (Winnington
-Ingram, 1965) μήπως η μορφή της κιθά-

ρας που εικονίζεται στην μια πλάκα θα

μπορούσε ενδεχομένως να ρίξε ι φως

στο ζήτημα της χρονολόγησης του έρ

γου, αλλά ούτε αυτό απέδωσε : η "ιτα

λιωτική" κιθάρα, κατά τον 40 Π.Χ. αιώνα ,

δεν απεικονίζεται στην κυρίως Ελλάδα,

μόνον σε αγγεία της Μεγάλης Ελλάδος

την συναντούμε (έχουν εντοπιστεί 24
ιταλιωτικά αγγεία , και ένα μόνον αττικό) .

Οι παραστάσεις της "ιταλιωτικής" κιθά

ρας στην κυρίως Ελλάδα είναι όλες του

επόμενου , 30υ π.χ. , αιώνα (πήλινα αγαλ

ματίδια). Πως λοιπόν να εξηγήσει κανειο

την παρουσία κιθάρας "δυτικού " τύπου

σε ανάγλυφο του 40υ Π.Χ . αιώνα στην

κυρίως Ελλάδα, και μάλιστα στην συντη

ρητική Μαντίνεια;

Οι Maas και Snyder (1989) διατυπώ

νουν την θεωρία οτι στην εν λόγω πλάκα

της Μαντινείας η μεν "ιταλιωτική" κιθάρα

συμβολίζει το δυτικό όριο του ελληνι

σμού (Μεγάλη Ελλάς), το δε λαούτο, όρ

γανο σαφώς ανατολικής και αιγυmιακής

προελεύσεως, το ανατολικό (Ασία) , με

την διεύρυνση του ελληνισμού από τον

Αλεξάνδρο (ανεβαίνει στον θρόνο της

Πέλλας το 336 Π.Χ. Πεθαινει στην Βαβυ

λώνα το 323 η.Χ).

Στέλιος Ψαρουδάκης

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Αθηνών
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Ο μουσικός αγώνω; ανάμεσα στον κιΟαριστή Απόλλωνα και τον αυλητή Μαρσύα




