
ΕΡΥΘΡΟΜΟΡΦΗ ΟΙΝΟΧΟΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

(Πίν. 45-50, Σχέδ. 1)

"Ενα από τά ώραιότερα αγγεία τοϋ τέλους τοΰ 5ου αιώνα π.Χ. πρέπει νά ήταν ή μνη
μειώδης οίνοχόη τής Καβάλας ή όπως φαίνεται άπό τις τολμηρές άναλογίες τοϋ λαιμού 
της πού σώθηκε καί περιγράφεται παρακάτω. Ή δεξιοτεχνική έκτέλεση τών διακοσμη- 
τικών θεμάτων, άπό την άλλη μεριά, μας δίνει ένα λαμπρό δείγμα τής σημαντικής άλ- 
λαγής πού πραγματοποιήθηκε στόν ρυθμό τής αττικής άγγειογραφίας αυτή τήν εποχή.

Βρέθηκε τόν ’Ιούλιο τοϋ 1959 στό οικόπεδο Πάσχου, πού καταλαμβάνει μέρος τοϋ 
'Ιεροϋ τής Παρθένου1 2. Ό πηλός είναι κόκκινος, αττικός καί τό γάνωμα μαϋρο στιλπνό. 
Άποτελέστηκε άπό πολλά κομμάτια πού συγκολλήθηκαν καί συμπληρώθηκαν μέ γύ
ψο. "Υψος λαιμοΰ: 0,197μ. Διάμετρος στομίου: 0,485 μ. Μέγ. πλάτος μαζί μέ τή λαβή: 
0,555 μ.

Εκείνο πού προκαλει έντύπωση είναι τό σπάνιο γιά τέτοιου μεγέθους άγγεϊο σχήμα 
(Πίν. 45α). Τό σχήμα τοΰ άγγείου, οί λεπτομέρειες τοϋ χείλους καί τής λαβής δέν 
άφήνουν καμιά άμφιβολία, ότι πρόκειται γιά οίνοχόη τύπου VIII3, σχήμα πού τό συναν
τούμε μόνο σέ μικροΰ μεγέθους άγγεϊα. Τό σπάνιό του σχήμα τό παραδέχτηκε καί ό Sir 
John Beazley πού τό άποκαλεΐ χαρακτηριστικά: “monstermiig shape VIII”4.

Γιά τό λόγο αυτό, μόνο δύο παραδείγματα όμοιων σέ μέγεθος άγγείων μέ τό ίδιο σχή
μα μποροϋμε νά παραθέσουμε- τό ένα βρέθηκε στις άνασκαφές τοϋ κ. Κ. Ρωμαίου στά 
Βούρβουρα5, είναι περίπου όμοιο στό μέγεθος καί σύγχρονο μέ τό άγγεϊο τής Καβάλας. 
Τό άλλο βρίσκεται στό Μουσείο Νεαπόλεως6. Οί διπλές λαβές καί τών δύο άγγείων άνή- 
κουν στόν ίδιο τύπο μ’ έκεΐνες τοϋ περιγραφομένου, χωρίς όμως καί νά είναι έντελώς 
όμοιες.

Ή μοναδική λαβή τοϋ άγγείου άποτελεΐται άπό δύο σκέλη, πού ξεφυτρώνουν άπό τόν 
ώμο ένωμένα, μετά διχάζονται κι’ όταν πλησιάζουν στό χείλος άποχωρίζονται καί, καμ

1. Άριθ. Εύρ. Μουσείου Καβάλας 1937π.
2. Γιά τό 'Ιερό τής Παρθένου βλ. Γ. Μπακαλάκη, Νεάπολις-Χριστούπολις-Καβάλα, Α.Ε. 1936 

σ. 1-37. Άνασκαφαί έν Καβάλοι, Π.Α.Ε. 1937, σ. 75-81 καί Α.Ε. 1938 «Έκ τοΟ 'Ιεροϋ τής Παρθένου» 
καθώς καί τίς έκθέσεις τοΟ Δ. Λαζαρίδη στό Α.Δ. 16 (1960) καί 17 (1961/62).

3. Beazley , ARV2, I σ. L.
4. Ευχαριστώ θερμά τόν Sir John Beazley γιά τήν καλωσύνη πού είχε νά μοΟ γράψη καί νά έπιβεβαιώση 

τήν ύπόθεσή μου σχετικά μέ τό σχήμα τοϋ άγγείου καί τήν άπόδοσή του στόν ζ. Louvre G 433 (βλ 
ARV2 Addenda, I, 1961) καί τήν Έφορο ’Αρχαιοτήτων δ. Βαρβάρα Φιλιππάκη γιά τό ένδιαιρέρον της.

5. Άριθ. Εόρ. Έθν. Μουσείου 19477. Έργον Α.Ε. 1955, σ. 85.
6. “Very big mug shape VIII” τό άποκαλεΐ ό Sir J. Beazley μέ τήν πληροφορία ότι ύπάρχει μιά φωτο

γραφία στό Sommer άρ. 11024,1, 14, μέ άλλα άγγεϊα μαζί. Στις σημειώσεις του δέν έχει διαστάσεις άλλά 
μόνο τήν λέξη “huge” πού δηλώνει τό μέγεθος.
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πτόμενα πρός διαφορετικές κατευθύνσεις, συναντούν τό χείλος (Π ί ν. 45β). Τά σκέλη 
τής λαβής δέν είναι κυλινδρικά αλλά σχηματίζονται άπό τέσσερεις έπίπεδες επιφάνειες, 
πού ξεχωρίζουν ή μιά άπό τήν άλλη μέ ισχυρές άκμές, όπως στις μεταλλικές οίνοχόες7. 
'Η μίμηση όμως μεταλλικού προτύπου δέν είναι κάτι τό σπάνιο, ιδιαίτερα αυτή τήν έπο- 
χή, πού ή παραγωγή μεγάλων μεταλλικών άγγείων είναι πολύ άξιόλογη.

Άπό τίς τέσσερεις έπιφάνειες διακοσμούνται μόνον οι τρεις έξωτερικές καί μέ διαφο
ρετικό τρόπο ή κάθε μιά. Ή μία στολίζεται μέ άνθέμια τοποθετημένα κατά ζεύγη, άν- 
τικρυστά, ώστε νά σχηματίζουν ρόμβους, ή δεύτερη άπό τριπλά έπάλληλα φύλλα έλιας 
καί ή τρίτη άπό μονά άνθέμια πού ένώνονται μεταξύ τους μέ έλικες. Τά άνθέμια είναι 
έπτάφυλλα ή όκτάφυλλα χωρίς επιμέλεια ζωγραφισμένα. Στίς επιφάνειες πού στολίζον
ται μέ τά μονά άνθέμια υπάρχουν κουκκίδες στά άνάμεσά τους κενά. Τά άκρα των σκε
λών στά σημεία πού άγγίζουν τό χείλος στολίζονται μ’ ένα ρόδακα πού περιβάλλεται 
άπό ιωνικό κυμάτιο. Τήν έξωτερική όψη τού χείλους στολίζει ιωνικό κυμάτιο μέ μελανό 
πυρήνα καί διπλό περίγραμμα, τύπο συνηθισμένο σ’ αυτή τήν έποχή, ένώ τό κάτω μέ
ρος τού λαιμού περιβάλλεται άπό ένα άνάγλυφο κορδόνι, πού τονίζει έτσι περισσότερο 
τόν διαχωρισμό μεταξύ λαιμού καί ώμου τού άγγείου. Τό άνάγλυφο κορδόνι συνηθίζε
ται σάν διακοσμητικό στοιχείο στίς οίνοχόες τύπου VIII αυτής τής εποχής8 (Π ί ν. 45γ ) 
καί τούτο είναι ένα στοιχείο πού ένισχύει τήν υπόθεση σχετικά μέ τό σχήμα τού άγ
γείου.

Ή διακόσμηση μέ άνθέμια συνεχιζόταν ώς ένα σημείο καί στον ώμο τού άγγείου. Σέ 
ένα μικρό τμήμα πού σώθηκε, βλέπουμε έναλλάξ τοποθετημένα κατά άντίθετη φορά άν
θέμια. Είναι μεγαλύτερα άπό έκεΐνα των λαβών άλλά κι’ αύτά μέ βιασύνη ζωγραφισμένα- 
ό άριθμός τών φύλλων τους κυμαίνεται άπό 6-8. Πώς ήταν διακοσμημένο τό υπόλοιπο 
σώμα;

Άν καί σ’ αυτό άκολουθοΰσε τίς οίνοχόες θά πρέπει ή επιφάνεια τού σώματος νά είχε 
αυλακώσεις ή νά ήταν έντελώς άδιακόσμητη. Ό ζωγράφος όμως, πού φαίνεται ότι άγα- 
πάει τό υπερβολικό στόλισμα, είναι πιθανόν νά άκολούθησε τό ρεύμα τής έποχής του 
πού έχει νά παρουσιάση ένα σημαντικό άριθμό παραστολισμένων άγγείων καί ίσως 
στό έπάνω μέρος νά είχε παράσταση καί τό κάτω νά τελείωνε λείο9 ή νά είχε έπάνω ζώνη 
μέ παραστάσεις καί νά τελείωνε πρός τά κάτω μέ αυλακώσεις10. Καμιά όμως υπόθεση 
δέν μπορεί νά ύποστηριχτή σοβαρά, μιά καί δέ βρέθηκε κανένα άλλο κομμάτι τού άγ
γείου.

Στή σύνθεση τού λαιμού έχουμε παράταξη διονυσιακών μορφών κατά ζεύγη (σάτυ- 
ρος-μαινάδα) (Σ χ έ δ. 1), έπειδή όμως λείπει μεγάλο μέρος τού λαιμού καί μάλιστα 
τό τμήμα έκεΐνο πού είναι άπέναντι στή λαβή, πού λογικά θά έπρεπε νά περιέχη τό κέν
τρο τής όλης σύνθεσης, δέν μπορούμε νά μιλήσουμε ικανοποιητικά γιά άξονα τής πα
ράστασης καί γιά καταμερισμό τών μορφών. Γι’ αύτό καί ή άπώλειά του είναι σημαν
τική, γιατί έκεΐ άκριβώς ήταν τό κρίσιμο σημείο.

Περιγράφοντας άπό άριστερά πρός τά δεξιά ( Π ί ν. 48α καί 46β ), άρχίζουμε άπό τήν

7. Β. Filow, Die grabhiigelnekropole bei Duvanlij in Siidbulgarien, εΐκ. 84.
8. B. Filow, 6.ά. είκ. 100.
9. Κρατήρας άρ. 3240 Νεαπόλεως ζ. τοϋ Προ νόμου. Pfuhl είκ. 575.

10. Κρατήρας 249725 Νέας 'Υόρκης. Richter-Hall πίν. 171, 128.
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Σχέδ. 1. Λαιμός τής οίνοχόης 1937 τοΰ Μουσείου Καβάλας (Σχέδιο Ά. Παποηλωπούλου)
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κάπως άπομονωμένη άπό τις υπόλοιπες μορφές μαινάδα πού βυθισμένη στον έαυτό της 
είναι κυριολεκτικά «ένθεος». “Έχει άφήσει τό θύρσο της πολύ μπροστά και ρίχνοντας 
τόν έαυτό της άγρια πρός τά πίσω κάνει νά κυλάει πάνω στο αβρό κορμί της ό διάφανος 
πέπλος πού μέ άπειρες λεπτές άνάγλυφες γραμμές άποδίδεται τό στροβίλισμά του, χάρη 
στή δεξιοτεχνία τού ζωγράφου. Τό λαιμό της στολίζει περιδέραιο δηλωμένο μέ λευκό 
επίθετο χρώμα καί τις άκρες τού πέπλου της στολίζουν άνθέμια μέ άνάγλυφες πινελιές 
σχεδιασμένα.

Ό σάτυρος πού άκολουθεΐ (Π ί ν. 48α καί 47β) έχει, άντίθετα άπό τήν προηγούμενη 
μαινάδα, τό κορμί καί τό κεφάλι του πρός τά έμπρός στραμμένο καί όλη του ή φορά 
τείνει πρός τά δεξιά, πρός τό χαμένο κέντρο τοϋ άγγείου. Ή ζωηρή του κίνηση δηλώ
νεται μέ τό υπερβολικά τεντωμένο δεξί του πόδι καί τό λύγισμα τοΰ άλλου- άπό τήν άλλη 
μεριά, ή σχεδίαση των σκελών του σέ διαφορετικό επίπεδο καί ή ελαφριά % στροφή 
τοϋ κορμιοϋ δίνει πλαστικότητα καί βάθος στήν παράστασή του. Χαρακτηριστικός γιά 
τόν ζωγράφο, είναι ό σφριγηλός τρόπος μέ τόν όποιο άποδίδει τό σώμα τοϋ σατύρου. 
Γεμάτο ζωή καί πλαστικότητα, δυνατό, χωρίς νά έχη τίποτα τό ζωώδες. Οί μυϊκές λε
πτομέρειες τονίζονται μέ μελανές γραμμές, πού οί περισσότερες είναι άνάγλυφες, κα
θώς καί ή γραμμή τοϋ στήθους πού μέ τήν καμπυλότητά της δηλώνει καί τή γραμμή τών 
μαστών. Ή άπόδοση τοΰ τριχώματος τοϋ στήθους είναι χαρακτηριστική γιά τήν άνα- 
γνώριση τοϋ ζωγράφου. Λεπτές γραμμές, άνάγλυφες καί άλλες, μέ άραιωμένο γάνωμα 
τονίζουν τις λεπτομέρειες τής κοιλιάς. Ό σάτυρος είναι φαλακρός, τό μέτωπό του φαί
νεται πλατύ καί υψηλό γιατί δέν στεφανώνεται μέ μαλλιά, άλλά ή γραμμή του συνεχί
ζει τήν κυρτή γραμμή τοϋ κρανίου. Τό φρύδι δηλώνεται μέ δυνατή καμπύλη γραμμή πού 
κατευθύνεται πρός τά κάτω. Τά μαλλιά καί τά γένεια του αποδίδονται, όπως καί τής μαι
νάδας προηγουμένως, μέ άραιές παχιές πινελιές. Ή σιμή του μύτη, τά μισανοιγμένα 
χείλη του, ίσως καί ή ματιά του, είναι τά στοιχεία εκείνα πού άπεικονίζουν τά φυσικά 
αισθήματα πού τόν πλημμυρίζουν. Τά μόνα καθαρά ζωώδη ύπολείμματα στήν παράστα
σή του είναι τά μυτερά υψωμένα πρός τά πάνω αυτιά καί ή ούρά. Στό δεξί του χέρι κρα- 
τάει διαγώνια πρός τό σώμα του τό θύρσο, ένώ πάνω στό άριστερό του άπλώνεται ένα 
δέρμα πάνθηρα.

'Η δεύτερη μαινάδα ( Π ί ν. 48β καί 46α ) κραδαίνει μέ τό δεξί της χέρι μάχαιρα11 καί 
συνεπαρμένη κι" αυτή άπό τό «ένθεο μένος» ρίχνει τό σώμα καί τό κεφάλι πρός τά πί
σω. Τά μαλλιά της φιδίσια κυλάνε πάνω στούς ώμους, ένώ τό στεφάνωμα τοΰ κεφαλιού 
μέ κισσό απλώς υποδηλώνεται μέ τέσσερα φύλλα. Ό διάφανος πέπλος μέ τό πλούσιο 
άπόπτυγμα κολπώνεται, συστρέφεται, άνεμίζεται, χωρίς καθόλου νά κρύβη τό περί
γραμμα τοϋ κορμιοϋ καί τών ποδιών. Οί παρυφές τοΰ πέπλου στολίζονται πάλι μέ άνθέ
μια. Στό άριστερό της χέρι άπλώνεται τό δέρμα ένός κατσικιοϋ, πού τό τεμαχισμένο 
μισό τοΰ σώματός του κρατεί12. Τά δυό φυτά πού ξεφυτρώνουν άπό τό έδαφος γεμίζουν 
τό κενό διάστημα ώς τόν επόμενο σάτυρο καί συγχρόνως υποδηλώνουν τό τοπίο. Ό δεύ

11. Γιά τή μάχαιρα καί τή χρήση της, βλ. Antike Kunst, 1964, l.G. Roux, Meurtre dans un sanctuaire 
sur Tamphore de Panajuriste σ. 34 κ.έ.

12. Τά τεμαχισμένα ζώα δέν είναι πολύ συνηθισμένο νά παριστάνωνται, συνήθως οί Μαινάδες φέρουν 
όλόκληρα ζώα. Ή παράσταση τοϋ σφαγμένου ζώου ίσως ύπαινίσσεται τήν ώμοφαγία πού ήταν μερικές 
φορές μέρος τής τελετουργίας.
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τερος σάτυρος (Π ί ν. 48β καί 46γ ) στρέφει τό κορμί του άντίθετα άπό τον πρώτο, χω
ρίς όμως καί νά άλλάζη ή φορά του, λυγίζει τό δεξί του πόδι καί κλίνει τό κεφάλι προς 
τά κάτω δίνοντας στό πρόσωπό του μιά έκφραση περισσότερο συνεπαρμένη καί κλει
σμένη στον έαυτό της. Τό πλάσιμο τοϋ κορμιού παραμένει τό ίδιο, μέ τή διαφορά ότι 
τονίζονται πιό αδύνατα οί μυϊκές λεπτομέρειες καί οί έντονες άνάγλυφες γραμμές είναι 
λιγότερες. Στό δεξί του χέρι κρατάει ένα κλαδί, στό άριστερό είναι τυλιγμένο ένα φίδι. 
Έδώ διακόπτεται ή παράσταση, έφόσον λείπει τό υπόλοιπο τμήμα τοϋ λαιμοϋ.

Ξαναβρίσκουμε ένα μέρος τής σύνθεσης άπό τήν άλλη μεριά τής λαβής. Έδώ ή άτμό- 
σφαιρα είναι διαφορετική. Είναι ήρεμη ή τουλάχιστον ή όποιαδήποτε ζωηρότητά 
της βρίσκεται σέ ύπολανθάνουσα κατάσταση. "Αν αύτό πού τή διακρίνει δέν είναι άτέ- 
λεια, όπωσδήποτε είναι άδιαφορία γιά τις σχεδιαστικές λεπτομέρειες. Ή πρώτη μαι
νάδα άπό άριστερά προς τά δεξιά ( Π ί ν. 49α καί 47α) μέ τήν κίνησή της φαίνεται σά 
νά θέλη νά ξεφύγη. Ό σύντροφός της πού θά προκάλεσε τήν κίνηση αύτή δέν έχει σω- 
θή. Εντελώς άτονα άποδίδονται οί πτυχές τοϋ πέπλου της χωρίς νά παύουν νά έχουν 
άναμνήσεις τής προηγούμενης δεξιοτεχνίας. Λείπει τό μεσαίο τμήμα τοϋ σώματος πού 
θά μας βοηθοΰσε περισσότερο. Τό πρόσωπό της σοβαρό, προσηλωμένο τό βλέμμα στόν 
σύντροφό της, δέν είναι καθόλου, όπως τών προηγουμένων, έξω άπό τόν κόσμο αύτό, 
άκόμη καί ό τρόπος πού είναι διευθετημένα τά μαλλιά της μας δίνουν αύτή τήν ήρεμη — 
καθημερινή έντύπωση : σχηματίζουν ένα μελανό όγκο πού συγκρατιέται άπό μιά πλα
τιά ταινία, καί ξεχωρίζουν φύλλα κισσοϋ. Στό δεξί της κρατούσε δέσμη άπό κλαδιά 
πεύκου (ή δάδα)13, όπως φαίνεται άπό τό τμήμα πού σώζεται. Μέ τό άριστερό κρατεί 
θύρσο πού στηρίζεται στό έδαφος. Πάνω στό χέρι είναι άπλωμένο κι’ ένα δέρμα κατσι
κιού, ή μόνη ένδειξη ότι μετέχει σέ κάτι τελετουργικό14. Χαρακτηριστική είναι ή έλ
λειψη άναγλύφων περιγραμμάτων καί λεπτομερειών στις μορφές αύτής τής πλευράς, 
στοιχείο πού τονίζει τή διαφορά στήν έκτέλεση τοϋ θέματος άνάμεσα στά δύο τμήματα 
πού σώθηκαν.

’Ακολουθεί ένας παπποσειληνός (Π ί ν. 49α), όπως φαίνεται άπό τό κατάστικτο μέ 
λευκές κουκκίδες σώμα του. Τό κεφάλι καί τό πάνω μέρος τοϋ κορμιοϋ δέν σώζεται. Σκύ
βοντας μόλις πού στέκεται πάνω σέ δυο βακτηρίες.Στό άριστερό του χέρι κρέμεται δέρμα 
πάνθηρα καί φαίνεται κάτι νά λέη στή μαινάδα πού βρίσκεται άπέναντί του καί τόν ά- 
κούει ήρεμη σέ μιά στάση άναπαυτική (Π ί ν. 49β), στηριγμένη μέ τό δεξί της χέρι 
πάνω στό θύρσο, ενώ τό άριστερό άκουμπά πάνω στό μηρό. Φορεΐ πάνω άπό τόν πέπλο 
τή νεβρίδα καί ή όλη στάση της θυμίζει μορφές άπό τά σύγχρονα μέ τό άγγεΐο ψηφισμα- 
τικά άνάγλυφα. Τό πρόσωπό της ήρεμο ατενίζει τόν σάτυρο. Τά μαλλιά της συγκροτούν
ται μέ ταινίες. Τά περιγράμματα τών δακτύλων τών χεριών της καί οί παρυφές τοϋ πέ
πλου της άποδίδονται μέ έντονώτερες καί πλατύτερες πινελιές.

Τό άνάγλυφο κορδόνι, τέλος, στό κάτω μέρος τοϋ λαιμοϋ, δίνει βάθος στήν όλη σύν
θεση, μέ τό νά δημιουργή τήν έντύπωση, ότι οί είκονιζόμενες μορφές βρίσκονται πιό 
μέσα άπ’ αύτό.

Τό άγγεΐο τής Καβάλας είναι τό νεώτερο άπό τά έπτά άγγεϊα πού άποδίδονται στόν

13. Βλ. AJA, 1939 σ. 618 Beazley, Prometheus Fire-Lighter.
14. Γιά τό ντύσιμο των Μαινάδων καί γιά τά άντικείμενα πού κρατούν, άρκετές πληροφορίες δίνει ή 

L. Β. Lawler στό άρθρο της Maenades, βλ. Memoirs of the American Academy in Rome, 1927.
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ζωγράφο Louvre G 43315. Τά νεώτερα έργα ένός καλλιτέχνη πού άνήκει στό τέλος μιας 
περιόδου, συνήθως έχουν στοιχεία τόσο τής προηγούμενης, όσο καί τής έπόμενης πε
ριόδου. Ό ζωγράφος μας άκολουθεΐ τήν παράδοση τού ζωγράφου τού Δίνου, άλλά δεν 
άνήκει στον άμεσο κύκλο του. Πλησιάζει περισσότερο στό ζωγράφο τού Προνόμου. 
Ή οίνοχόη τής Καβάλας συγκρινόμενη μέ τά ύπόλοιπα αγγεία τού ζωγράφου G 433 ή 
μ’ έκεΐνα πού πλησιάζουν στήν τεχνοτροπία του είναι τό καλύτερο δείγμα τής εργα
σίας του. Τά άλλα αγγεία δέν μπορούν νά σχετισθοϋν άμεσα μέ τήν οίνοχόη, ώστόσο 
μπορούμε νά έπισημάνουμε όμοιότητες τόσο στις επί μέρους λεπτομέρειες, όσο καί γε
νικά στήν εκτέλεση των θεμάτων.

Ή πελίκη Louvre G433, παρ’όλο πού είναι τό παλιότερο έργο τού ζωγράφου, έχει πολ
λά κοινά στοιχεία μέ τήν οίνοχόη τής Καβάλας. Βέβαια ή συντηρητικότητα στήν πε
λίκη τού Λούβρου είναι άκόμη φανερή στά περιγράμματα, στήν άπόδοση των πτυχών 
καί γενικά στήν τοποθέτηση τής παράστασης καί στήν παραπληρωματική διακόσμηση. 
Παρ’ όλα αύτά ό σάτυρος τού άγγείου μας (Π ί ν. 48α) έχει ζωγραφιστή άπό τό ίδιο 
χέρι πού έκανε τον σάτυρο τής πελίκης (Π ί ν. 50β ) καί ή μαινάδα (Π ίν. 49α) έχει πολ
λές όμοιότητες στά χαρακτηριστικά τού προσώπου μέ τον Διόνυσο (Πίν. 50α).Ή δια
φάνεια τού ύφάσματος είναι κάτι πού δέν τό βλέπουμε στήν πελίκη, άλλά δικαιολογεί
ται άπό τό ότι είναι ένα στοιχείο νεωτεριστικό. 'Η πτυχολογία όμως τών μαινάδων τής 
Καβάλας (Π ί ν. 49 α-β) έχει πολλές αναλογίες μέ έκείνην τής μαινάδας τού Λούβρου 
(Πίν. 50γ).

Ή κίνηση καί γενικά τό στήσιμο τής παράστασης τών σατύρων στόν κωδωνόσχημο 
κρατήρα τού Yale άρ. 12916 θυμίζει τούς δικούς μας σατύρους μ’ όλο πού έχει κάτι τό 
συγκρατημένο. Μέ τό ζωγράφο τού Προνόμου υπάρχει στενότερη σχέση άφοΰ έχουμε 
τήν περίπτωση τού κωδωνόσχημου κρατήρα άρ. 2642 τού Βερολίνου17. Άλλά καί ή λή
κυθος τού ίδιου άρ. 4906 τού Βερολίνου18, ιδιαίτερα τά διακοσμητικά άνθέμια πάνω στις 
παρυφές τού ρούχου θυμίζουν τά στολίδια τών πέπλων τών μαινάδων. Οί μαινάδες τής 
υδρίας τής Villa Giulia19 συγγενεύουν μέ τις δικές μας, άλλά ή ποιότητα τής έργασίας 
είναι κατώτερη, ή κίνηση τών άνδρών πού πολεμούν τις ’Αμαζόνες στήν πελίκη άρ. 
2625 τού Βερολίνου20 καί ή διάπλαση τών σωμάτων τους θυμίζει τούς σατύρους τής 
οίνοχόης.

Ακόμα, υπάρχουν δύο άγγεϊα πού δέν συγκαταλέγονται στά έργα τού ζωγράφου, μπο
ρούμε όμως νά έπισημάνουμε σ’ αύτά συγγενικά στοιχεία μέ τήν οίνοχόη τής Καβάλας. 
Τό πρώτο είναι ή πελίκη τής Δρέσδης άρ. ζν170621, πού παρουσιάζει ομοιότητα στήν 
πτυχολογία, καί τό δεύτερο είναι ο κρατήρας μέ τις έλικοειδεΐς λαβές τής Ferrara Τ. 136 
νρ22, πού θυμίζει κάτι άπό τό άγγεΐο μας, ιδιαίτερα στήν έπεξεργασία τού θέματος.

15. Beazley ARV2, σ. 1342-1343 καί Addenda σ. 1691.
16. ARV2, σ. 1342. AJA 1939, σ. 627 είκ. 6.
17. ARV2, σ. 1342. Α.Ζ. 1855, πίν. 4.
18. ARV2, σ. 1336. W. Hahland, Vasen um Meidias, πίν. 11 α-β.
19. ARV2, σ. 1343. Α.Α. 1940, σ. 492 είκ. 39.
20. ARV2, σ. 1343. Furtwangler, Sab. πίν. 66.
21. ARV , σ. 851. W. Hahland ε.ά. πίν. 15α. Στό ARV2 δέν άναφέρεται, παρ’όλο πού ή τεχνοτρο

πία της πλησιάζει σ’ έκείνην τού ζ. τού Louvre G433.
22. Riv. Arch. 4 (1955), σ. 97 κ.έ.
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Ή εξαιρετική έμφάνιση των μαινάδων προϋποθέτει ένα πλησίασμα στό κλασσικό 
ύφος. 'Η λαμπρή καί πλούσια πτυχολογία καί οί ήχηρές κινήσεις τοΰ σώματος μας όδη- 
γοϋν πρός τό τέλος τής έποχής καί ώρισμένοι μεμονωμένοι μανιερισμοί δείχνουν, δτι 
ή ουσιαστική κλασσική βαθμίδα έχει περάσει. Ό ρυθμός των μορφών πλησιάζει σ’ έ- 
κεΐνον των θωρακείων τοΰ ναού τής Νίκης καί τοΰ μνημείου τώνΝηρηΐδων, άλλα είναι 
κάπως μαλακώτερος. Τά μνημεία αυτά είναι στήν κατασκευή τους, άπό πνευματική άπο
ψη, πιό καθαρά, πιό ενεργητικά, ένώ οί γεμάτες πάθος μορφές τοΰ αγγείου κρύβουν μιά 
χαλάρωση. ’Ακόμη, βλέποντας τις μαινάδες, σκεφτόμαστε έκείνη τήν ομάδα άπό νεοατ
τικά ανάγλυφα μαινάδων πού συχνά έπαναλήφθηκαν άπό τούς Ρωμαίους καί προέρχον
ται άπό τό χαμένο πρωτότυπο έργο τοΰ Καλλιμάχου πού ήταν παλιότερο άπό τό θωρα- 
κεϊο τής Νίκης. Δεν είναι δύσκολο νά διακρίνουμε τή συγγένεια των μαινάδων τοΰ άγ- 
γείου καί των άναγλύφων- ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι ή όμοιότητα τής χιμαιροφό- 
νου μέ τήν μαινάδα πού κρατεί μάχαιρα23. Δέ χρειάζεται νά έξετάσουμε τις όμοιότητες, 
σημαντικώτερο είναι νά ξεχωρίσουμε τή διαφορά καλλιτεχνικής άντιλήψεως καί έκτε- 
λέσεως. Στή μαινάδα τής οίνοχόης ή δυσαρμονία στις κινήσεις δηλώνει τό ύπερβολικό 
διονυσιακό πάθος, ένώ στό άνάγλυφο είναι μιά κραυγαλέα κίνηση πάνιο στό μάρμαρο 
πού τής λείπει τό εσωτερικό «κατέχεσθαι». Μέσα στή δεκαετία 400-390 π.Χ. άνήκει τό 
άγγεϊο. Νά προχωρήσουμε πιό κάτω δέν είναι δυνατό, γιατί γρήγορα έμφανίζονται τά 
πρώτα σημεία μιας διαφοροποίησης τοΰ ύφους τών πτυχών, πού δέν ύπάρχει στις μαι
νάδες μας. Τό άνάγλυφο περίγραμμα είναι άκόμη ένα στοιχείο γιά τή χρονολόγηση, πού 
τήν έπιβεβαιώνει καί τό περιεχόμενο τής παράστασης. Συγκρίνοντας τήν παλαιότερη κατά 
τρεις δεκαετίες στάμνο24 τών μαινάδων τοΰ ζωγράφου τοΰ Δίνου καί τον κρατήρα25 μέ 
τις έλικοειδεΐς λαβές τοΰ ίδιου, αισθανόμαστε δτι συνέβη στις παραστάσεις ή ίδια κλι
μάκωση πρός τά πάνω, πού υπάρχει στή σύλληψη τοΰ διονυσιακοΰ άπό τόν Σοφοκλή 
στόν Ευριπίδη. ’Αργότερα έρχονται νέα χαρακτηριστικά στοιχεία στό θέμα, περισσότερο 
αισθησιακά καί άβρά σάν αύτά πού βρίσκουμε στή Μαινάδα τοΰ Σκόπα.

Τά διονυσιακά θέματα είναι πολύ αγαπητά στούς άγγειογράφους δλων τών ρυθμών, 
ή άπεικόνισή τους δμως, άνάλογα μέ τήνέποχή, έχει κάθε φορά μιά διαφορετική πνευμα
τική καί τεχνοτροπική υφή. Αύτό πού χαρακτηρίζει τό ζωγράφο μας δέν είναι ή πρωτο
τυπία τοΰ θέματος, άλλά ό τρόπος πού τό άποδίδει. Ή ζωντάνια τών κινήσεων, οί κυρι
αρχούμενες άπό τό διονυσιακό πάθος μορφές, άκόμα καί οί φαινομενικά ήρεμες άπ’ αύ- 
τές, δέν είναι παρά τό φανέρωμα τής δύναμης τοΰ Διονύσου, πού κυρίευε τούς άνθρώπους 
τής μετακλασσικής έποχής καί φθάνει σ’ έμας μ’ αυτόν τόν τρόπο κάνοντάς μας νά νιώ- 
σουμε, δτι γιά τόν ζωγράφο τοΰ άγγείου ό διονυσιασμός ήταν έκφραση τής έσωτερικής 
του κοσμοθεωρίας. Έδώ μας άγγίζει ή ίδια δύναμη τοΰ διονυσιακού «είναι» πού στό 
δρόμο του μας όδηγοΰν οί Βάκχες τοΰ Ευριπίδη.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΟΥ

23. W. Fuchs, Die Vorbilder der neuattischen Reliefs, σ. 73 κ.έ. πίν. 16.
24. Ap. 2419 Μουσείου Νεαπόλεως. Pfuhl, είκ. 582.
25. Αρ. 283 Μουσείου Bologna. Pfuhl, είκ. 581.
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α-β. Λεπτομέρειες παράστασης τοϋ αγγείου άρ. 137 (Μουσείο Καβάλας)

Κ. ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΟΥ
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α-β. Λεπτομέρειες παράστασης τοϋ αγγείου άρ. 1937 (Μουσείο Καβάλας)

Κ. ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΟΥ
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α-β. Λεπτομέρειες παράστασης τοϋ αγγείου άρ. 1937 (Μουσείο Καβάλας)

Κ. ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΟΥ
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