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Marmurowa głowa Heraklesa, kopia posągu Lizypa, z terenu miasta Aszkalon 
(PI. 73) 

Z n a l e z i s k o nowej kopii głowy Heraklesa typu 
lizypowego nie należy do odkryć częstych. Zabytek ten 
jednak nie został odkryty w wyniku toczących się badań 
archeologicznych, lecz po rozpakowaniu skrzyń, w piwni-
cach muzealnych. Został on wywieziony z Palestyny 
w roku 1913 razem z wielu tysiącami zabytków przez 
rosyjskiego arystokratę. Kolekcja po wielu perypetiach 
znalazła się na dalekiej północy, w Oslo. Przedstawię teraz 
pokrótce jej historię a potem przystąpię do omówienia 
samego zabytku, który do dziś nie został opublikowany'. 

Kolekcja barona Platona von Ustinowa 

Baron Ustinow był urodzony w Moskwie2 i wy-
kształcony w Akademii Wojskowej w St. Petersburgu. Po 
jej ukończeniu służył w carskiej Gwardii Przybocznej. Pod-
czas ćwiczeń wojskowych został zrzucony z konia i nabawił 
się kontuzji kręgosłupa, uniemożliwiającej mu kontynuację 
służby wojskowej. W tymże czasie zainteresował się religią 
i przeszedł na protestantyzm, co doprowadziło do jego ba-
nicji. Sprzedał więc majątek, osiadł w Niemczech, zakupił 
willę w północnych Włoszech. 

Do Jaffy przybył po raz pierwszy w 1862 roku. 
Polubił klimat, pozostał do 1867 roku, potem opuścił 
Palestynę na dziesięć lat, ponownie powrócił aby ostate-
cznie porzucić ten kraj w roku 1913, wtedy już 
z małżonką, damą dworu etiopskiego. Posiadał domostwa 
w Jaff ie i Jerozolimie, otworzył szpital, działał 
w towarzystwach kulturalno-społecznych, będąc jednym 
z założycieli „Der deutsche Verein zur Erforschung 
Palästinas". Baron sam opowiadał, że pierwszym 
impulsem, który popchnął go w stronę kolekcjonerstwa 
było gorące pragnienie odnalezienia inskrypcji fenickich. 
Odnalezienie inskrypcji, w szczególności fenickich było 
w tym czasie jednym z najczęściej podawanych uzasad-

nień poszukiwań naukowych na terenie Palestyny, gdyż 
kultura fenicka była obiektem szczególnego zainteresowa-
nia ówczesnego społeczeństwa. Zauważył on także, jak się 
zwierzał, że muzułmanie niszczyli sztukę i antyki 
żydowskie i chrześcijańskie, na przykład wycinając krzyże 
z zabytków itp., i rozbijając przedmioty o wartościach 
artystycznych. Ten fakt był przyczyną determinacji do 
zbierania i zabezpieczenia jak największej ilości przed-
miotów, aby ocalić je od nieuchronnego zniszczenia'. 
Zwykle przedmioty te zostały zakupione od wieśniaków, 
a Ustinow uzasadniał takie postępowanie wsparciem eko-
nomicznym dla tej biednej klasy społeczności 
dziewiętnastowiecznej Palestyny. Rzadziej nabywał zabyt-
ki w sklepach antykwarycznych. 

Dzięki przychylności administracji tureckiej mógł 
on kontynuować kolekcjonerstwo także po założeniu 
Muzeum Imperialnego w Konstantynopolu, kiedy to 
wprowadzono poważne ograniczenia działalności prywat-
nych zbieraczy. Dzięki przyjaznym stosunkom z uczony-
mi przebywającymi w Palestynie działalność jego nie była 
krytykowana, a nabytki często opisywane na łamach cza-
sopism jak ZDPV czy Revue biblique. 

Po opuszczeniu Palestyny baron zdecydował się 
sprzedać kolekcję jako całość a na miejsce aukcji wybrał 
Londyn, gdyż jak pisał w oczach współczesnych było to 
miasto gdzie koncentrowały się badania, budowały 
kolekcje, istniało bogate życie kulturalne połączone z wys-
tawami i aukcjami4. Tutaj zatrudnił znawcę Wordswortha 
E. Jonesa, którego oficjalny tytuł brzmiał: Exhibitioner & 
Oriental Prizeman, S.A.C. Assoc. College of Durham 
University, Reader British Museum. Kolekcja Ustinowa 
została wysoko oceniona,^ a zainteresowanie nią objawiły 
poważne instytucje, jednak zakupiona ona została przez 
konsorcjum norweskie i przewieziona do Oslo, gdzie wys-
tawiona została na sprzedaż na aukcji publicznej. Aukcja 
nie była spodziewanym sukcesem finansowym a zabytki 

1 Autorka posiada prawo publikacji całej kolekcji barona 
Ustinowa. 

2 Przy opracowaniu tego artykułu autorka posługiwała się dany-
mi oficjalnymi, tzn. dokumentami przechowywanymi w insty-
tucjach muzealnych lub uniwersyteckich. Ciekawym 
uzupełnieniem tych danych są pamiętniki znanego aktora ang-
ielskiego Petera Ustinowa, wnuka kolekcjonera. Jednak 
ponieważ jest to artykuł dotyczący kolekcji nie życiorysu zbier-
acza danych tych nie uwzględniono. Po szczegóły odnośnie 
historii kolekcji i jej zawartości cf. SKUPINSKA-LÖVSET, 

The Ustinov Collection. The Palestinian Pottery, Oslo-Bergen-
Tromsö 1976, On the History of the Collection, p. 17-21, 
oraz On the Contents of the Collection, p. 23-26. 

5 Ten fragment tekstu jest relacją danych pochodzących z listu 
rekomendującego kolekcję Ustinowa, napisanego przez K.F. 
Knudsena datowanego 2 września 1913 roku i prze-
chowywanego w British Museum, Department of Greek and 
Roman Antiquities. 

4 Dane z listu K.F. KNUDSENA, cf. przyp. 3. 
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w końcu znalazły się na przechowaniu ówczesnego 
Królewskiego Uniwersytetu Fryderyka, a potem stały się 
własnością Uniwersytetu w Oslo 6. 

Głowa Heraklesa (pl. 73.1-4) 

Zabytek nie jest wzmiankowany w publikacji 
Wordswortha E. Jonesa, lecz bez wątpienia znajdował się 
w latach 1913-14 w kolekcji Ustinowa. Dzięki zamiesz-
czeniu fotografii głowy Heraklesa w komunikatach arche-
ologicznych opublikowanych przez H. Thierscha w 1914 
roku możliwe jest ustalenie jako miejsca znalezienia za-
bytku miasta Aszkalon. W najnowszej publikacji dotyczą-
cej prac nad bazyliką aszkalońską M. Fischer wymienia za 
Thierschem głowę Heraklesa, którą określa jako typ He-
raklesa Farnese, jako znaleziska z bezpośredniego sąsiedz-
twa bazyliki." Losy tego zabytku i jego aktualne miejsce 
przechowywania nie są temu badaczowi znane. 

Opis zabytku 
Stan zachowania: Z domniemanego posągu 

zachowała się tylko głowa z niewielkimi fragmentami 
ramion i karku. Powierzchnia rzeźby jest zniszczona, 
szczególnie w części twarzowej, co być może wskazywać 
na celowość, a więc być wynikiem ikonoklazmu bizan-
tyjskiego lub późniejszego. Odtrącony jest nos, wargi 
i zarost wokół ust, ślady uderzenia widoczne są na kości 
policzkowej koło prawego oka, duże ubytki zauważyć 
można przy prawym i lewym uchu, pod brodą oraz z tyłu 
głowy, przy wieńcu, lekko na lewo od środka. Cała 
powierzchnia jest zwietrzała a jej oryginalny wygląd jest 
trudny do zrekonstruowania. Prawa strona twarzy 
i czubek głowy po lewej stronie wykazuje cechy wysta-
wienia na działanie wysokiej temperatury. 

Wymiary: rzeźby wynoszą: wys. 231 mm, szer. 
153 mm, wymiary twarzy: wys. I l l mm, szer. 90 mm. 

Materiał: to biały, drobno krystaliczny marmur, 
pochodzący z importu. 

Technika: Zauważalne są ślady użycia obok 
różnych dłut wiertła rzeźbiarskiego. W ten sposób 
pogłębiona została powierzchnia co stwarzało efekty 
światłocienia. Zagłębione przy pomocy wiertła są kąciki 
oczu i ust, środki mocno skręconych pukli włosów brody 
oraz szczegóły wieńca zdobiącego głowę mężczyzny. 

Wygląd i styl: Przedstawiony jest dojrzały 
mężczyzna o zwartej, szerokiej twarzy i krótkiej szerokiej, 

dobrze umięśnionej szyi. Głowa wydaje się ciężka, twarz 
jest nieznacznie uniesiona, skłoniona ku prawemu ramie-
niu i skręcona w lewo. Ruch jest wyszukany, dynamiczny, 
i oglądający odnosi wrażenie, że artysta uchwycił 
moment, gdy mężczyzna wykonuje skręt głową. 

Twarz ma kształt owalny, rysy twarzy są regularne. 
Czoło opada ku tyłowi głowy i posiada wyraźnie zaznac-
zony wał nadoczodołowy, oczy osadzone są głęboko pod 
łukiem brwiowym, obie powieki są wymodelowane 
i wydaje się, że artysta delikatnie lecz nie bez ekspresji 
odtworzył cienie pod oczami. Nos jest raczej krótki, dwie 
wertykalne bruzdy rysują się u jego nasady. 

Usta ma mężczyzna lekko rozchylone, kąciki są 
lekko skierowane ku górze. Wargi wydają się być raczej 
wąskie. Okalają je wąsy z esowato wywiniętymi końcami 
oraz broda na którą składają się pojedyncze skręcone loki, 
krótsze u góry, dłuższe u dołu. Włosy są krótko obcięte 
i układają się w rzędy loków. Spoczywa na nich ornament 
z liści, dobrze zachowany nad lewą stroną czoła, 
najprawdopodobniej były one zatknięte pod ozdobną 
przepaskę, której końce opadają z tyłu na szyję bohatera. 

Po prawej stronie twarzy, pośród loków brody 
zauważa się wzniesienie nieokreślonego kształtu, a za 
lewym uchem wyczuwa się wyraźnie wzniesienie 
o kształcie nieregularnie prostokątnym. Razem z utrąconą 
częścią podbródka można by przyjąć, że są to ślady po 
odtrąceniu wspierającej głowę dłoni. 

Uszy, pomimo uszkodzeń, świadczą o dobrym 
poziomie warsztatowym artysty, gdyż są wymodelowane 
szczegółowo i wiernie. Tu też studiować można oryginal-
ną powierzchnię rzeźby. Krótka szyja jest modelowana 
z wyszczególnieniem gry mięśni, napiętych z powodu 
ruchu głowy. 

O typie 

Raczej szeroka, mięsista twarz z głęboko osadzony-
mi oczami i wyraźnie zaznaczonym łukiem brwiowym, jest 
typowa dla Skopasa i Lizypa. Charakterystyczna krótka 
długość włosów i brody, krótka muskularna szyja oraz na-
pięty, pełen patosu wyraz twarzy już dojrzałego mężczyzny 
wskazywałby na intencję wyobrażenia Heraklesa. Posągi te-
goż bohatera o opisanym już typie modelunku wiąże się 
z twórczością Lizypa. Zainteresowanie Lizypa postacią He-
raklesa odzwierciedla się w liczbie postaci tego bohatera, 
które wyszły spod jego ręki, mianowicie pięć, wykonanych 
dla różnorodnych klientów, od Aleksandra Wielkiego po 
miasto Tarent9. Wszystkie one były odlane w brązie. 

5 Dokument ten znajduje się w archiwach British Museum. 
« SKUPINSKA-LÖVSET, op. cit., p. 18-21. 
7 ZDPV37, 1914, XV 4-5. 
' M. FISCHER, The basilica ofAscalon, in: JRA, Supplement 

Series XIV, The Roman and Byzantine Near East. Some 
Recent Archeological Research, Ann Arbor 1995, p. 140. 

' Siedzący Herakles dla Tarentu, Herakles dla Sykionu, 

Herakles zwyciężony przez Erosa, Herakles Epitrapezios, 
Prace Heraklesa, rzeźba wykonana dla miejscowości Alyzia 
w północno-zachodniej Grecji. Cf. ANDREW STEWART, 
Greek Sculpture /, New Haven - London 1990, p. 289 sq. 
takie MARIA LUDWIKA BERNHARD, Sztuka grecka IV 
wieku, Warszawa 1992, p. 435 sq. W obu publikacjach 
omówiona została starsza literatura przedmiotu. 
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Marmurowa głowa Heraklesa, kopia posągu Lizy pa... 

Najprawdopodobniej chodzi w przypadku głowy -
z Oslo o kopię lub przetworzenie posągu wykonanego 
w latach 332 - 326 p.n.e. dla miasta Tarentu. Jego 
wygląd rozpoznany został w niewielkiej statuetce znajdu-
jącej się w zbiorach prywatnych w Palermo10. Widzimy 
tutaj bóstwo w wieńcu na głowie, siedzące w pozycji 
odpowiadającej opisom starożytnym z wyjątkiem przed-
miotu na którym siedzi. Jest nim bowiem skała, 
wynalazek kopisty, a nie kosz pokryty skórą lwa jak 
w przypadku kolosalnego oryginału Lizypa. 

Ze względu na miejsce znalezienia, wybrzeże 
Palestyny, na uwagę zasługuje fakt, że Herakles był tu, 
obok Afrodyty, bóstwem bardzo popularnym. W Tyrze 
był on czczony jako Herakles-Melkart, bóstwo naczelne 
w panteonie tego zamożnego ośrodka handlu. Lizyp miał 
ofiarować Aleksandrowi Wielkiemu statuetkę Heraklesa 
Epitrapeziosa jako maskotkę podczas oblężenia tego 
właśnie miasta"". 

Zauważyć można, że obie rzeźby, ta dla Tarentu 
i Epitrapezios, przedstawiają Heraklesa w pozycji 
siedzącej. Zasadniczą jest różnica w ułożeniu rąk i głowy. 

Pewne cechy zabytku ze zbiorów w Oslo sugerują 
jej związki z posągiem Heraklesa wykonanym dla miasta 
Tarentu. Ten kolosalny posąg był podziwiany przez 
starożytnych, a po aneksji Tarentu został przetrans-
portowany do Rzymu, by w roku 325 n.e. być 
przewiezionym do Konstantynopola, gdzie został w roku 
1204 zniszczony przez rycerzy krzyżowych. Został on 
opisany z pewnymi szczegółami przez Niketasa 
Choniatesa w „De signis Constantinopolitanis" 
5 i Constantinusa Manassesa w „Ecphrasis"I. 21-32.'2 

Niketas Choniates zauważył'3: „...Potężny 
Herakles, poczęty w przeciągu trzech nocy, ciężko przy-
siadł na koszu przykrytym lwią skórą. Tak siedział bez 
kołczanu, nie trzymając w ręku łuku, nie wymachując 
maczugą, lecz wyciągnąwszy prawą nogę i rękę tak daleko 
jak tylko można, zgiąwszy lewą nogę w kolanie aby oprzeć 
na niej łokieć lewej ręki, a na otwartej dłoni delikatnie 
spoczęła jego głowa. Jego pierś była szeroka, ramiona roz-
ległe, włosy gęste, pośladki obfite, ramiona muskularne, 
a jego wysokość tak wielka, że Lizymachos podczas odle-

wania brązu mógł sądzić, że odpowiada ona rzeczywiste-
mu wzrostowi Heraklesa- prawdziwy klejnot, 
pierwszy i ostatni - tak potężny, że nić owinięta wokół 
jego kciuka mogłaby służyć mężczyźnie jako pasek, a jego 
łydka była wysokości człowieka". 

Opis ten musiał jednak być nieco przesadny, gdyż 
Pliniusz (NH 34.40) podaje, że posąg Heraklesa był 
mniejszy niż liczący 40 kubitów (czyli około 18.29 m.) 
Posąg Zeusa z Tarentu, również wytwór warsztatu Lizypa. 
Posąg Zeusa musiał być pozostawiony w Tarencie 
z powodu trudności tansportowych, a mniejszy 
posąg Heraklesa został przez Fabiusza Verrucosius'a 
przewieziony do Rzymu 

Interpretacja zabytku 
Z zachowanych głów przypisywanych 

Heraklesowi z Tarentu najbliższej analogii dostarcza 
zabytek przechowywany w Muzeum miasta Tarentu,14 

opisywany jako dzieło wczesno-hellenistyczne (III w. 
p.n.e.) powstałe pod wpływem Lizypa. W porównaniu 
z głową z Oslo wyraz twarzy Heraklesa jest bardziej 
namiętny, pełny patosu, co podkreślają wyraźnie zazna-
czone zmarszczki na czole i koło oczu. Pozycja głowy 
również odbiega od naszej rzeźby, gdyż w przypadku 
Heraklesa z Muzeum miejskiego Tarentu głowa jest 
bardziej energicznie uniesiona. Zbliżony natomiast jest 
kształt twarzy, silnie zaznaczony wał nadoczodołowy, 
głęboko osadzone oczy, dobitnie podkreślone nieco 
rozwarte wargi. 

Zaznaczyć też należy pewne wspólne cechy 
modelunku, przede wszystkim ekspresyjność, lecz także 
dbałość o szczegóły, jak staranne wymodelowanie uszu, 
włosów i brody, gdzie jak i w opisywanym tu przypadku 
występuje duże zróżnicowanie loków brody z lokami 
w kształcie zamkniętego kręgu włącznie. M. Bieber'^ jest 
zdania, że oryginał Lizypa był zbliżony do typu do 
którego przynależała głowa z Muzeum miejskiego 
w Tarencie, mianowicie że głowa była uniesiona i opierała 
się na ręce ustawionej frontalnie. Lecz, jeżeli interpretacja 
głowy z Oslo tu przedstawiona jest właściwa, dysponuje-
my materiałem dowodowym wskazującym na inną ewen-

,0 E. GABRICI, L 'Ercolo di Lisippo a Tarante, Rend Acc Line 8.1, 
1946, fasc., 1-4, p. 18-29, fig. 1-4, wys ca. 450 mm, dawniej 
w kolekcji Santangelo (Museo di Napoli). 
Wzmiankować należy także figurkę z kości słoniowej z Xanten 
datowaną na X wiek n.e. ukazującą bezbrodego Heraklesa 
siedzącego na koszu. Porównaj: O.M DALTON, Byzantine 
Art and Archaeology, 1911, p.122, 181, 216; 
A FURTWÄNGLER, Sitzungber. Bayr. Akad 1902, p. 435 sq. 

" O tym między innymi M.L.BERNHARD, op. cit., p. 436-
438. Stąd datowanie tej rzeźby na rok 332 p.n.e. ponieważ 
w miesiącu Hekatombajon 332 roku p.n.e. Aleksander 
wkroczył do Tyru. 

12 OVERBECK, Schriftquellen rť 1471 sq., JOHNSON, 
Lisippos, p. 193, sq., n". 40, 41, 43 a. 

13 Uproszczona wersja przekładu dokonanego przez autorkę na 
podstawie edycji Beckera. 

14 Muzeum n°. 3895, P. WUILLEUMIER, Tarante, n°. 148, 
Bibliothèque des Écoles Françaises dAthènes et de Rome 
1939 p. 283, pl. VI fig. 1; JOHNSON, Lisippos, p. 194 sq. 
Wys. 310 mm. 

15 M. BIEBER, The Sculpture of the Hellenistic Age, New York 
1961, p. 36. 
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tualność. Poparcie dla propozycji usytuowania ręki 
i głowy w pozycji odbiegającej od frontalnej dostarcza 
przecież także wyżej wzmiankowana statuetka 
z Palermo.16 Wspólne dla obu jest również występowanie 
wieńca na głowie Heraklesa. 

Głowa z Oslo wykazuje pewną świeżość i har-
monię modelunku nawiązującą do sztuki okresu hel-
lenistycznego. Ponieważ jednak stan zachowania zabytku 
jest fragmentaryczny, a powierzchnia bardzo zniszczona, 
datowanie na podstawie stylu potraktować należy z dużą 
dozą ostrożności. Ślady użycia wiertła nie dostarczają kon-
kluzywnego oparcia chronologicznego. 

Wydaje się nie wystarczające potraktowanie 
zabytku jako niezwykle dobrej technicznie kopii rzym-
skiej okresu Antoninów. Nadmienić należy, że okres 
świetności Aszkalonu to II - III w.n.e., lecz miasto było 
centrum kulturalnym przez prawie cały okres swego ist-
nienia. Bazylika, obok której głowa mogła by być 
znaleziona, przeżyła cztery okresy budowy, czy rozbu-
dowy: fazę hellenistyczną, czasy Heroda Wielkiego, okres 
cesarstwa i fazę bizantyjska. Porównując rzeźbę architek-
toniczną przypisywaną bazylice okresu cesarstwa'" 
byłabym skłonna zaproponować datę herodiańską, należy 
jednak podkreślić inny status tej rzeźby, wykonanej jako 
wolnostojący posąg, zapewne bardziej starannie. 

" Cf. przypis n°. 10 
17 FISCHER, ύρ. cit. 
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PLANSZA 73 

1 - 4 . Głowa Heraklesa. Uniwersytet w Oslo, ze zbiorów barona Ustinowa. Fot. P. Maurtvedt. Za zezwoleniem Uniwersytetu w Oslo. 
1. Widok frontalny. 2. Profil prawy. 3. Profil lewy. 4. Tył głowy. 
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