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Περίληψη 

Στο παρόν άρθρο γίνεται μια πρωτόλεια προσπάθεια εντοπισμού των βασικών ηθικών ποιοτήτων της 

ρωμαϊκής ηθικής στο πεδίο της τέχνης και συγκεκριμένα στη ρωμαϊκή πλαστική των αυτοκρατορικών 

χρόνων. Στη συνολικότερη προβληματοθεσία μας εντοπίζεται το ερώτημα, εάν η τέχνη έγινε φορέας 

μεταγραφής ηθικών ποιοτήτων και πώς αυτές οι ποιότητες εγκιβωτίζονται από αυτή. 
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VIRTUE ETHICS IN ANCIENT ROME / A CASE STUDY FROM THE FIELD OF ART 
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Abstract 

In this article a first attempt is made to identify the basic qualities of morality in ancient Rome. We 

examine the issue of cultural relations between Greece and Rome and also some case studies 

(specifically in the columns of Trajan and M. Aurelius) in order to introduce the issue of ethical 

transcriptions in roman art. 
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Εισαγωγή 

 Ήδη από την εποχή που δημοσιεύτηκαν οι πρώτες μελέτες της διαφωτιστικής 

ιστοριογραφίας, όπως αυτές του Μοντεσκιέ ή του Γίββωνα, εκδηλώθηκε ένα 

ενδιαφέρον απέναντι στον βίο του ατόμου κατά την περίοδο της αρχαιότητας. Εν 

ολίγοις, η επιζήτηση του κοσμικισμού έστρεψε το βλέμμα των διανοητών της 

Γαλλικής επανάστασης (αλλά και όλων όσων διαπνέονταν από ένα φιλελεύθερο 

πνεύμα «σεκουλαρισμού») στο να εξετάσουν με ποιον τρόπο ζούσαν οι άνθρωποι 

πριν την έλευση της νέας θρησκείας. Η ευρετική αυτή προσπάθεια θα γνωστοποιούσε 

στους αναγνώστες των μελετών αυτών τη βιωμένη διαφορετικότητα των Ελλήνων 

και Ρωμαίων συγγραφέων, πολλοί από τους οποίους είχαν στο μεσοδιάστημα 

παραγκωνιστεί, τρόπον τινά, αφού τα προτάγματά τους δεν είχαν τη δυνατότητα να 

αναπροσαρμοστούν σε τέτοιον βαθμό, ώστε να λάβουν υστερογενώς ένα χριστιανικό 

«ένδυμα». Με αυτόν τον τρόπο προέκυψε η ανασύσταση των κειμένων και η 

επαναφορά τους στη δημόσια σφαίρα, λαμβάνοντας αργότερα βαρύνουσες θέσεις στα 

Συντάγματα των αρτιγέννητων αυτών κρατών της Ευρώπης. Προέκυψαν όμως και 

ουσιαστικά συμπεράσματα για την ίδια την έρευνα, δίχως δηλαδή να έχουν 
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εξωτερικές συνδηλώσεις και που «φώτησαν» πλευρές της αρχαιότητας που δεν μας 

ήταν γνωστές. Μια από αυτές ήταν και η ηθική φιλοσοφία στην ρωμαϊκή αρχαιότητα. 

 

1. Η ρωμαϊκή αρετοκρατική ηθική 

Η ρωμαϊκή ηθική βασίστηκε στο αρεταϊκό τρίπτυχο της βαρύτητας (gravitas), της 

αξιοπρέπειας (dignitas) και της ανδρείας (virtus1). Αυτό ήταν το βασικό αρετολογικό 

περιεχόμενο της ρωμαϊκής ηθικής, όπως προκύπτει από τις γραπτές πηγές, που 

συνεχώς παραπέμπουν στις εν λόγω αρετές. Σαφώς, υπήρξαν και κάποιες 

δευτερεύουσες αρετές, όπως αυτή της λιτότητας - οικονομίας (frugalitas) και της 

ευσέβειας (pietas). H τελευταία από αυτές (pietas), αποτέλεσε την «κορωνίδα» των 

ρωμαϊκών αρεταϊκών αυτών ποιοτήτων, παίρνοντας τη θέση της gravitas, μόνο όταν 

παγιοποιήθηκε ο στωικισμός στη Ρώμη, καθώς ενείχε κάποια συγκριτικά 

πλεονεκτήματα απέναντί της, όπως το γεγονός ότι φαινόταν περισσότερο συμβατή με 

το στωικό πρόταγμα της «αποδοχής της κοσμικής τάξης».  

     Στη αρχαία Ρώμη έγινε μια προσπάθεια ανάδειξης της ηθικής ως καταλυτικού 

παράγοντα ετεροπροσδιορισμού από τα παρακείμενα έθνη. Η αρεταϊκού τύπου αυτή 

ηθική παράδοση, έδινε τη δυνατότητα εντοπισμού και αρνητικών ηθικών ποιοτήτων, 

«κακιών» όπως θα λέγαμε, φορείς των οποίων έγιναν οι ανταγωνιστικοί προς τη 

Ρώμη λαοί. Ως παραδειγματική αναφορά, θα αρκούσε να αντιπαραβάλουμε τη 

ρωμαϊκή gravitas (βαρύτητα) με την ελληνική levitas (ελαφρότητα)2. Ο ηθικός 

ετεροπροσδιορισμός αυτός από την ελληνική «ελαφρότητα» θα εγκιβωτιστεί σε 

πολλά πεδία του επιστητού και σε πολλές μορφές τεχνών. Για παράδειγμα, ο Λατίνος 

ποιητής Γιουβενάλης, θα επιτεθεί στους Έλληνες μέσα στις σάτιρές του, λέγοντας 

πως «οι Έλληνες υπήρξαν σπουδαίο έθνος αλλά ποτέ τίμιο»3. Οι Ρωμαίοι θέλησαν  

να διαφοροποιηθούν από τους υπόλοιπους λαούς και τα έθνη που υπέταξαν - όχι μόνο 

εθνοτικά, αλλά και πολιτισμικά, και ως εκ τούτου το αφήγημα για μια απρόσβλητη 

και «αδιάβλητη» ηθική προσέδιδε σε αυτούς την ικανότητα να προβάλλουν μια 

«πνευματική ανωτερότητα», μια διανοητική ωρίμανση από την οποία δεν 

 
1 Η virtus δεν πρέπει να αναγνωστεί με ακραιφνώς πνευματικούς όρους. Πρόκειται για μια 

αρετή που έχει και βιολογικές προεκτάσεις. 
2 Για τις πολιτισμικές σχέσεις Ελλάδας και Ρώμης, βλ. WATERFIELD, (2014), 
3 Ο φίλος του Γιουβενάλη, ο Ουμβρίκιος, θα κάνει λόγο για τους εξ ανατολών «γραικύλους», 

τονίζοντας έτσι τη ρωμαϊκή αυτοκολακεία απέναντι σε έναν ιδιότυπο (όπως οι Ρωμαίοι τον 

παρουσίαζαν) ελληνικό ηθικό μπρουταλισμό και θα αναφερθεί στη συναισθηματική εμπλοκή 

που η παρουσία των Ελλήνων στη Ρώμη τού προκαλούσε. Σε μια έμμετρη μεταφορά των 

μονολόγων του φίλου του, ο Γιουβενάλης γράφει στην 3η σάτιρά του:  

Juven., Satir. III 

Όλα τα ξέρει, όλα τα μπορεί ο άφραγκος Γραικύλος που πεινάει· 

πες του, αν μπορεί, να πάει στον ουρανό – σε βεβαιώ, στον ουρανό θα πάει.  

Ψευδολογούν ασύστολα, παρουσιάζουν όπως θέλουνε το θέμα· 

εμείς, αντίθετα, δεν πείθουμε – μόνο σε στόμα ελληνικό το ψέμα είναι ψέμα.  

Παίζουνε θέατρο παντού· το θέατρο είναι, άλλωστε, εύρημα των Ελλήνων·  

για μένα, φίλε, είναι προφανές:  

η Ελλάδα είναι χώρα θεατρίνων (μτφρ. Θ. Παπαγγελή). 
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χαρακτηρίζονταν οι «αιμομίκτες Πτολεμαίοι», οι οποίοι χαρακτηρίζονταν για τη 

ματαιοδοξία τους (vanitas). Μέσω της αισθητικής τους και δευτερογενώς μέσω της 

διάχυσης των ηθικών παραδόσεών τους στην αισθητική αυτή, οι Ρωμαίοι θα 

παρουσιάσουν μία αυτοεικόνα, η οποία θα τους επιτρέψει να ενταχθούν στο 

χρονοδιάγραμμα του μεσογειακού κόσμου, αυτοπροσδιοριζόμενοι πλέον όχι ως μια 

περιφερική αγροτική κοινωνία αλλά ως μια ολοκληρωμένη πλέον υπολογίσιμη 

δύναμη με ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα4. 

     Ως έννοια η ηθική στη Ρώμη απέκτησε «ιμπεριαλιστικά» χαρακτηριστικά, τόσο 

που θα μας επιτρεπόταν να κάνουμε λόγο για την επέκτασή της και σε άλλες 

πρακτικές των Ρωμαίων, όπως είναι η τέχνη και η φιλοσοφία5. Οι Ρωμαίοι, εισάγουν 

ένα πολιτισμικό παράδειγμα που έχει κατάφωρα ελληνικές ρίζες, όχι όμως άκριτα∙ 

δηλώνουν επιφυλακτικοί απέναντι στην κλασική αισθητική παράδοση στον βαθμό 

που αυτή προέβαλλε εξυψωτικά και υμνητικά τις αρετές και τις αξίες των 

δημοκρατικών περιοχών της Ελλάδας, και ιδιαιτέρως της δημοκρατίας των Αθηνών6. 

Η κλασική αισθητική παράδοση ήταν δημιουργημένη μέσα σε ένα πολιτισμικό και 

πολιτικό συγκείμενο σαφώς «πλουραλιστικότερο» από τον υποτιθέμενο πλουραλισμό 

της «δημοκρατίας» της Ρώμης7. Έτσι, όπως και ο χριστιανισμός αργότερα προβαίνει 

σε υπολογισμούς αναφορικά με το ποια χωρία της ελληνικής φιλοσοφίας μπορεί να 

ανανοηματοδοτήσει, εντάσσοντάς τα στο θεωρητικό του «όχημα», έτσι και η Ρώμη 

πράττει πρωτύτερα κάτι ανάλογο. Θα μπορούσαμε για παράδειγμα να εξετάσουμε το 

πεδίο της λογοτεχνίας: ο Όμηρος αποτελούσε ίσως τον μοναδικό ποιητή της 

ελληνικής αρχαιότητας που θα μπορούσε ομαλά να ενταχθεί στο mos maiorum, το 

δαιδαλώδες αυτό ρωμαϊκό σύστημα των δημοσίων ηθών, από το οποίο τίποτε στη 

Ρώμη δεν μπόρεσε να ξεφύγει. To mos maiorum αποτέλεσε την ύψιστη auctoritas 

στο ρωμαϊκό κράτος, έχοντας τη δυνατότητα να διεισδύει στην πολιτική, στην 

κοινωνία αλλά και στην κοινωνική πρακτική που μετατρέπει την καθημερινή 

 
4 ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ  (2021), σελ. 27. 
5 Για τις σχέσεις ηθικής - αισθητικής, βλ. Eaton, (1997). 
6 Vermeule, (1967), σελ. 25. 
7 Βέβαια, κάποιος εύλογα θα μπορούσε να αναρωτηθεί αν οι Ρωμαίοι είχαν όντως κάποιο 

βιωματικό ή άλλου είδους κριτήριο, ώστε να προβούν σε μια τέτοια διαπίστωση, γιατί στην 

πραγματικότητα η Ρώμη δεν είχε ποτέ δημοκρατία με την αθηναϊκή έννοια. Η res publica 

ήταν απλά μια συλλογική διοίκηση κοινοτικού χαρακτήρα με αριστοκρατικό ύφος και το 

«μεγάλωμα» της Ρώμης (στη Ρώμη η αίσθηση είναι ότι η ίδια η πόλη διαστέλλεται, δεν 

υπάρχει η αίσθηση ότι οι κατακτήσεις είναι κάτι διαφορετικό από τη μητρόπολη) χρειαζόταν 

πλέον ισχυρή κεντρική εξουσία. Η φυσική πολιτική εξέλιξη ήταν η προσωπική ή συλλογική 

δικτατορία, που τελικά οδήγησε στην αυτοκρατορία και στη θεοποίηση του μονάρχη. Όσο, 

λοιπόν, κι αν διανοητές, όπως ο Κικέρωνας, θέλουν να μας πείσουν ότι λειτουργούν 

προστατευτικά απέναντι σε μια δημοκρατία (ειδικά στους «Φιλιππικούς» του λόγους και 

συγκεκριμένα στον 2ο «κατά Αντωνίου»), ας έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτό που εννοούν ως 

δημοκρατία πόρρω απέχει από αυτό που συνειρμικά σκεφτόμαστε, την αθηναϊκή δηλαδή 

δημοκρατία. Η αθηναϊκού τύπου δημοκρατία δεν ίσχυσε στη Ρώμη ούτε για μία στιγμή. 
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εμπειρία σε αισθητική κατάσταση∙ στην ίδια την τέχνη8. Η ελληνική παράδοση 

θεωρήθηκε ότι θα διέβρωνε τον απρόσμικτο από την κοσμική ηθική χαρακτήρα της 

«γεωργικής αθωότητας» της Ρώμης, μιας περιόδου πλασματικής, που 

χρησιμοποιήθηκε ως ένας απροσδιόριστος χρονικός locus, που παρείχε πρότυπα 

συμπεριφοράς και βίου.     

     Για να γίνει περισσότερο αντιληπτό αυτό που αναφέρουμε, θα αρκούσε να 

επικαλεστούμε το παράδειγμα του Κάτωνα του πρεσβύτερου, κυαίστορα της 

ρωμαϊκής δημοκρατίας, ο οποίος ήταν σε θέση να αντιληφθεί ότι υπάρχει μία αλλαγή 

του ηθικού παραδείγματος, η οποία συμβαίνει λόγω των πιέσεων που ασκεί μια νέα 

αισθητική παράδοση εξ ανατολών, και η οποία βρισκόταν εχθρικά διακείμενη 

απέναντι στον ρωμαϊκό τραντισιοναλισμό. Οι λόγοι του Κάτωνα δεν ήταν 

αποκλειστικά απότοκα του φλεγματικού του χαρακτήρα αλλά αποτελούσαν 

υποστασιοποιήσεις της συνειδητότητας αυτής της «πολιτισμικής σύγκρουσης» 

μεταξύ Ελλάδας και Ρώμης με κάποια – όντως – στοιχεία υπερβολής9. Αποκλείοντας 

διαρρήδην την ελληνική αισθητική, ο Κάτωνας είχε την αίσθηση ότι θα μπορούσε να 

«περισώσει» ό,τι παραδοσιακό απέμεινε από την περίοδο της πρώιμης δημοκρατίας 

και αντιλαμβανόμενος ότι οι πολιτισμικές ωσμώσεις με την Ελλάδα είχαν γίνει τόσο 

διαδεδομένες, θεωρούσε πως η ρωμαϊκή ηθική έπρεπε να ξεκινήσει να «εξοπλίζεται», 

καθώς το πρώτο πλήγμα που θα δεχόταν θα ήταν μέσω της ελληνικής αισθητικής 

παράδοσης και θεώρησης. Έτσι λοιπόν οι Ρωμαίοι, τουλάχιστον αρχικά, 

 
8 Η ενασχόληση με τη λογοτεχνία και τη συγγραφή ενείχε σοβαρούς κινδύνους. Θα 

μπορούσαμε να εξετάσουμε τα παραδείγματα του Λουκρήτιου και του Κάτουλλου, ποιητές 

που η ρωμαϊκή παράδοση μάς πληροφορεί πως πέθαναν σε νεαρή ηλικία με διαφορά ενός 

έτους, πράγμα που φυσικά δεν είμαστε αναγκασμένοι να πιστέψουμε. Αν ενσκήψουμε στη 

λουκρήτεια λογοτεχνική παραγωγή, θα δούμε τα «ενοχλητικά» στοιχεία της και 

συγκεκριμένα τις επικούρειες πεποιθήσεις περί της ανυπαρξίας του θεού και της βεβαιότητας 

ότι η ενασχόληση με την πολιτική βρίσκεται σε συνεχή διένεξη με το ιδανικό της 

προσωπικής ευτυχίας. Είναι, νομίζω, αρκετά, ώστε να καταλάβουμε το γιατί η 

κοσμοθεώρηση του Λουκρήτιου είναι εχθρικά διακείμενη απέναντι στο mos maiorum και 

προκάλεσε ανακλαστικές ενοχλήσεις σε αυτούς που κατείχαν δημόσια αξιώματα. Με 

διατάγματα της συγκλήτου, ο επικουρισμός και οι επικούρειοι φιλόσοφοι εκτοπίστηκαν από 

τη Ρώμη, καθώς η απαξίωση της πολιτικής ως δραστηριότητας είχε ως αποτέλεσμα την 

«άρση» της ιερότητας της κρατικής εξουσίας. 
9  Ιδιαίτερο πληροφοριακό περιεχόμενο έχουν και οι αναφορές του Πλουτάρχου: 

«[…] καὶ λέγεται μέν τις αὐτοῦ φέρεσθαι λόγος ὃν Ἑλληνιστὶ πρὸς τὸν δῆμον εἶπεν, ὡς 

ζηλῶν τε τὴν ἀρετὴν τῶν παλαιῶν Ἀθηναίων, τῆς τε πόλεως διὰ τὸ κάλλος καὶ τὸ μέγεθος 

ἡδέως γεγονὼς θεατής· τοῦτο δ' οὐκ ἀληθές ἐστιν, ἀλλὰ δι' ἑρμηνέως ἐνέτυχε τοῖς Ἀθηναίοις, 

δυνηθεὶς ἂν αὐτὸς εἰπεῖν, ἐμμένων δὲ τοῖς πατρίοις καὶ καταγελῶν τῶν τὰ Ἑλληνικὰ 

τεθαυμακότων. Ποστούμιον γοῦν Ἀλβῖνον ἱστορίαν Ἑλληνιστὶ γράψαντα καὶ συγγνώμην 

αἰτούμενον ἐπέσκωψεν, εἰπὼν δοτέον εἶναι τὴν συγγνώμην, εἰ τῶν Ἀμφικτυόνων 

ψηφισαμένων ἀναγκασθεὶς ὑπέμεινε τὸ ἔργον. θαυμάσαι δέ φησι τοὺς Ἀθηναίους τὸ τάχος 

αὐτοῦ καὶ τὴν ὀξύτητα τῆς φράσεως· ἃ γὰρ αὐτὸς ἐξέφερε βραχέως, τὸν ἑρμηνέα μακρῶς καὶ 

διὰ πολλῶν ἀπαγγέλλειν· τὸ δ' ὅλον οἴεσθαι τὰ ῥήματα τοῖς μὲν Ἕλλησιν ἀπὸ χειλῶν, τοῖς δὲ 

Ῥωμαίοις ἀπὸ καρδίας φέρεσθαι». Βλ. Πλουτάρχου, Βίοι παράλληλοι, Αριστείδης – Μάριος 

Κάτων. 
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«επιφύλασσαν» στην ελληνική τέχνη μια εχθρική υποδοχή10, αντίστοιχη με την 

περίπτωση της υποδοχής της ελληνικής πολιτικής φιλοσοφίας και των εφαρμογών 

της, καθώς μπορεί οι Έλληνες να εφηύραν τη δημοκρατία, οι Ρωμαίοι όμως 

φρόντισαν να αποδείξουν σχεδόν αμέσως ότι μια τέτοιου τύπου δημοκρατία δεν 

«λειτουργεί».  

 

2. Mια περιπτωσιολογική μελέτη: 

     Μεταγραφές της ρωμαϊκής ηθικής στη ρωμαϊκή τέχνη 

2.1 Ο στύλος του Τραϊανού 

 

     Θα μπορούσαμε, επί τη βάσει της υποστήριξης των μέχρι τώρα ισχυρισμών μας, 

να εξετάσουμε τις μεταγραφές της ηθικής πάνω στην τέχνη, μέσα από τη συγκριτική 

μελέτη 2 θριαμβικών στύλων. Ο στύλος, με τον δημόσιο χαρακτήρα του, στόχευε στη 

διθυραμβολόγηση των πεπραγμένων των αυτοκρατόρων στον δημόσιο ρωμαϊκό χώρο 

και λειτουργούσε ως οπτικοποίηση της πολεμικής δόξας της Ρώμης, σαν μια 

«τράπεζα ιστορικών πληροφοριών». Οι σπειροειδείς ζώνες των μνημείων αυτών 

είχαν αφηγηματικές λειτουργίες, ξεκινώντας από την αρχική απόφαση για επίθεση 

μέχρι την τελική νίκη. Απεικονίζουν τις μάχες, τις ενέδρες και την αίσια έκβαση, 

αλλά και κάτι ευρύτερο: ηθικές ποιότητες. Στους στύλους αυτούς βλέπουμε σήμερα 

και ηθικές πεποιθήσεις αναφορικά με το Jus in bello και με τις αρετές που πρέπει να 

επιδείξει ο Ρωμαίος στον πόλεμο. Το καθηκοντολογικού περιεχομένου τρίπτυχο που 

εμφανίζεται εδώ είναι το Consilium, Fides, Concordia: σχεδιασμός, πίστη, ενότητα∙ 

καθήκοντα, εν ολίγοις, που αν δεν εκτελεστούν με αυστηρότητα, η εκστρατεία θα 

αποτύχει11. O προσεκτικός σχεδιασμός της μάχης, η πίστη στον στρατηγό (ο οποίος 

στην αυτοκρατορική εποχή αποτελεί τον εγγυητή της σύνταξης και της περιουσίας 

του στρατιώτη μετά την αποστράτευσή του) και η ενότητα που απαιτείται – υπό το 

πρίσμα ενός κυριολεκτισμού – ώστε να μη διαρραγεί η φόρμα της ρωμαϊκής 

λεγεώνας κατά τη διάρκεια της μάχης. 

 

 
10 Οι Ρωμαίοι εισήγαγαν μία διάκριση η οποία επανήλθε στο αισθητικό προσκήνιο και κατά 

τη διάρκεια του Μεσαίωνα, μεταξύ των τεχνών σε artes serviles και artes liberales. Οι 

Pωμαίοι, διέκριναν μεταξύ ανώτερων (Artes maximae) και κατώτερων τεχνών (Αrtes 

mediocres). Ανώτερες τέχνες είναι αυτές του πολέμου, της νομικής και της ρητορικής, ενώ 

στον αντίποδα, οι κατώτερες τέχνες σχετίζονται με αυτό που - κατά το μάλλον ή ήττον - στο 

μυαλό μας έχει τεθεί υπό τον όρο «εικαστικές τέχνες». Κατά τους Ρωμαίους, η γλυπτική, η 

αρχιτεκτονική, η ζωγραφική και όσες τέχνες απαιτούν έναν υψηλό βαθμό 

«χειρωνακτικότητας» αποτελούν εκχυδαϊσμένες ελληνικές τέχνες. Δεν είναι εκχυδαϊσμένες 

μόνο επειδή είναι χειρωνακτικές, αλλά και στον βαθμό που είναι δημιουργημένες από 

Έλληνες. 
11 RAMAGE (2000), σελ. 186. 
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(εικ.1) Ο στύλος του Τραϊανού. Τον φιλοτέχνησε ο αρχιτέκτονάς του, 

ο Απολλόδωρος, περίπου το 113 μ.Χ., ώστε να παρουσιάσει τα 

στρατιωτικά επιτεύγματα του αυτοκράτορα στους πολέμους με τους 

Δάκες. Βρίσκεται στο forum του Τραϊανού, το τελευταίο από τα 

αυτοκρατορικά fora της Ρώμης. Στον στύλο υπάρχει μια ιδιαίτερη 

συνοχή, που θεμελιώνεται στις αλληλεπιδραστικές σχέσεις που οι 

μορφές αναπτύσσουν. Δίνεται η αίσθηση ότι αν αφαιρεθεί έστω και 

μία από τις μορφές, το εγχείρημα θα καταρρεύσει. Στον στύλο του 

Τραϊανού θα μπορούσε κανείς να παρατηρήσει τις 

επαναλαμβανόμενες – πυκνές από μορφές – σκηνές να 

εναλλάσσονται σπειροειδώς στον χώρο, χωρίς συμβατικές 

πλαισιώσεις και εκφράζοντας έναν ιδιότυπο αισθητικό μαξιμαλισμό 

(2.500 μορφές), με αποτέλεσμα να οδηγούν τη ρωμαϊκή γλυπτική σε 

πιο αφηγηματικές πλευρές.   

 

     Υπάρχει, λοιπόν, μια «εικαστική τεκμηρίωση» των αρετών του ρωμαϊκού λαού 

και του ρωμαϊκού στρατεύματος, η οποία μεταβιβάζεται στην ύλη μέσω μιας 

συγκεκριμένης εικαστικής γλώσσας12. Οι αρετές είναι υλικοποιημένες, χειροπιαστές 

και οπτικά προσβάσιμες, κάτι που τους δίδει την ικανότητα να είναι όχι απλώς 

ανεξάρτητα ελέγξιμες, αλλά να προβληθούν και ως το εχέγγυο της νίκης των 

Ρωμαίων απέναντι στους βάρβαρους «άλλους».  

 

2.2 Ο στύλος του Μ. Αυρηλίου 

 

Θα άξιζε να εξετάσουμε αντιπαραβολικά με τον προηγούμενο στύλο, τον στύλο του 

Μάρκου Αυρηλίου. Ο στύλος του Μ. Αυρηλίου μάς δίνει την αίσθηση του πόνου και 

της τυραννίας των αντιπάλων. Ας προσέξουμε το εξής: οι σκηνές βίας παραμένουν, 

αλλά πλέον ζητείται από τον παρατηρητή να συμπάσχει με τον πόνο που ο πόλεμος 

φέρει και όχι να αισθανθεί τιμή από τον πόνο και τον θάνατο των αντιπάλων. Ο 

πόνος καταγράφεται με διάθεση να συμπαθήσει κανείς τους βαρβάρους και να 

συμπάσχει με την εξαθλίωσή τους. Η στωική φύση του αυτοκράτορα «παρεισφρέει» 

στην ίδια την ύλη, παρουσιάζοντας πλέον δυνάμεις που καθορίζουν την έκβαση των 

μαχών, στοιχεία που σχετίζονται, όπως η Nancy Ramage σωστά θα επισημάνει, με 

 
12 PETERSEN, (2015), σελ. 39. 
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έναν «αυξανόμενο μυστικισμό του ρωμαϊκού λαού»13. Αυτά τα στοιχεία θα 

συνεχίσουν να εισέρχονται στη ρωμαϊκή τέχνη, όσο η αυτοκρατορία θα αυξάνεται σε 

μέγεθος, καθώς θα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις διάφορες λατρείες των ξένων λαών 

που κατακτά (βλ. Ίσιδα, μετενσάρκωση κ.λπ.). Κατά τη γνώμη μου, ένα από τα 

βασικά αίτια της διαφοροποίησης του μοτίβου που διαγράφεται πάνω στους 

εξεταζόμενους αυτούς στύλους είναι η ηθική. Από τη ρωμαϊκή αρετοκρατία της 

δημοκρατικής Ρώμης μεταβαίνουμε στον ρωμαϊκό στωικισμό και στη στωική ηθική 

της αυτοκρατορίας. Αρετή στον στύλο του Μ. Αυρηλίου δεν είναι η επίδειξη της 

ισχύος αλλά η ενσυναίσθηση απέναντι στον πόνο του άλλου.  

 

                                     
(εικ.2) Ο στύλος του Μάρκου Αυρηλίου. Φιλοτεχνήθηκε περ. το 180 

μ.Χ. από τον υιό του, Κόμμοδο, με σκοπό την ανάδειξη των επιτυχιών 

του πατέρα του απέναντι στις γερμανικές φυλές. Δεν υπάρχει η 

αίσθηση του «τριουμφαλισμού» παρά η στωική αποδοχή των 

πραγμάτων. Οι Γερμανοί φαίνονται να αποδέχονται αυτό που ο 

Χρύσιππος επαναλάμβανε: «Να θέλουμε αυτό που μας συμβαίνει». 

 

     Κάπου εδώ εμφανίζεται ένα περίπλοκο ζήτημα: είναι πρόδηλο πως εδώ 

εμφανίζονται κάποια καθήκοντα (π.χ πίστη, ενότητα) και έτσι προκύπτει ένα 

ερώτημα, που σχετίζεται με το εάν η ρωμαϊκή ηθική πρέπει να ιδωθεί περισσότερο ως 

μια δεοντοκρατική ηθική και λιγότερο ως μια παράδοση αρετολογικού χαρακτήρα. 

Όντως, η εξέταση κάποιων πτυχών της ρωμαϊκής ηθικής πραγματικότητας ίσως να 

μας ωθούσε σε μια τέτοια ανάγνωση, υπό ένα δηλαδή πρίσμα δεοντοκρατίας (π.χ. στο 

πεδίο της νομικής με το περίφημο sed lex, dura lex). Μια δεοντοκρατική ανάγνωση 

επίσης μας δίνει και άλλες δυνατότητες, όπως το να αντιστοιχήσουμε αυστηρά 

πράξεις και καθήκοντα και άρα να μπορέσουμε ευκολότερα να προσεγγίσουμε 

κάποιες ηθικές ποιότητες, που πριν μας δημιουργούσαν ερωτήματα, όπως είναι αυτή 

της gravitas. Αυτό είναι κάτι ανέφικτο υπό το πρίσμα της αρετολογικής ηθικής, 

καθώς οι αρετές δεν αντιστοιχούν σε πράξεις. Υπό τη σκέψη, βέβαια, ενός ιδιαίτερου 

«ηθικού κομπατιμπιλισμού», μιας θεώρησης δηλαδή που υποστηρίζει τη 

 
13 RAMAGE N. (2000), Ρωμαϊκή τέχνη, μτφρ. Χ. Ιωακειμίδου, Θεσσαλονίκη, University 

studio press, σελ. 255. 
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συμβατότητα μεταξύ της δεοντοκρατίας και της αρετοκρατίας και τον συμπλησιασμό 

τους, όπως επίσης και με το επιχείρημα ότι η τήρηση των καθηκόντων συνιστά 

αρετή, ενδεχομένως να μας επιτραπεί να κατανοήσουμε σε βάθος ζητήματα που 

άπτονται της φιλοσοφίας του πράττειν στη ρωμαϊκή αρχαιότητα βασιζόμενοι και στις 

δυο αυτές ηθικές παραδόσεις. 

 

3. Συμπεράσματα 

 

Η ηθική στη Ρώμη έλαβε έναν εργαλειοκρατικό χαρακτήρα, γινόμενη το άρμα 

ετεροπροσδιορισμού της από τα υπόλοιπα έθνη. Η μεταγραφή των ηθικών ποιοτήτων 

στην τέχνη ήταν μια αναγκαία συνθήκη για την πλήρωση του δημόσιου χώρου με 

εικαστικές αναπαραστάσεις ηθικών εννοιών, που τις καθιστούσαν έτσι μέρος του 

οπτικού πολιτισμού του Ρωμαίου και που ως στόχο είχαν μια διαπλαστική ηθική 

διαπαιδαγώγηση. Αν και το παράδειγμά μας σχετίστηκε με το πεδίο της γλυπτικής, 

τέχνες με εξω-μουσειακό χαρακτήρα όπως η αρχιτεκτονική έλαβαν επίσης τέτοιες 

διαστάσεις, ενδεδυμένες με έναν χαρακτήρα ηθικο-πολιτικής δήλωσης.  Το μνημείο 

αποτελεί μια ιδιόμορφη «δήλωση», που συσχετίζει την ευημερία της Ρώμης με την 

ηθική παράδοσή της, παράδοση που δορυφορείται από το θρησκευτικό συναίσθημα 

και την λατρεία του παρελθόντος.  

 

Βιβλιογραφία / References 

EATON, M., (1997). Aesthetics: The mother of ethics? The Journal of Aesthetics and 

Art Criticism, Vol. 55, No. 4,. 

ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ Η. (2021). Στοιχεία ρωμαϊκής αισθητικής: Μια εισαγωγή στη  

    φιλοσοφία της ρωμαϊκής τέχνης, Αθήνα, Παρασκήνιο.  

PETERSEN L. (2015).Arte Plebea and non- elite roman art. A companion to roman 

art, John Wiley & Sons, Oxford. 

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ, Βίοι παράλληλοι, Αριστείδης – Μάριος Κάτων. 

RAMAGE N. (2000). Ρωμαϊκή τέχνη, μτφρ. Χ. Ιωακειμίδου, Θεσσαλονίκη,  

    University studio press. 

VERMEULE, C. (1967). Greek sculpture and roman taste. Boston Museum  

    Bulletin, Vol. 65, No. 342, σελ. 25. 

WATERFIELD, R. (2014). Η κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους, μτφρ. Δ.  

    Σταυρόπουλος, Aθήνα, εκδ. Ψυχογιός. 

 

 


