ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΠΡΩΤΟΑΤΤΙΚΟΣ
(Πίν. 42· Σχέδ.

1-2)

’Αφορμή αυτής τής έργασίας στάθηκε ό άπεικονισμένος στον Πίν. 42α - β
άμφορέας, πατρική κληρονομιά τής κυρίας 'Αγνής Ρουσσοπούλου, πού κι άπ’ αυτές
τις γραμμές αισθάνομαι τήν υποχρέωση νά ευχαριστήσω γιά τήν πρόθυμη άδεια τής
δημοσίευσης καί τις σχετικές μέ τήν ιστορία του πληροφορίες. Βρέθηκε τον Αύγουστο
τού 1900 στήν όδό Ψαρομηλίγκου, κοντά στον Κεραμεικό, μαζί μέ πολλά άγγεΐα δια
φόρων σχημάτων καί έποχών. Ή κακή διατήρηση τής διακόσμησης καί ό πρόχειρος
καθαρισμός δέν άφησαν τότε νά φανή καθαρά ή ποιότητα τού έργου. Παράπεσε έτσι
ανάμεσα σέ «’Αρχαία άχρηστα υπό τής ’Αρχαιολογικής έπιτροπής κριθέντα καί έπιστρεπτέα τω ιδιοκτήτη τοϋ κτήματος έν φ εύρέθησαν Κφ Όθωνι Ρουσσοπούλφ » λ
Χάρη στή φροντίδα πού έδειξε ή Διεύθυνση μεταφέρθηκε τελευταία στά εργαστή
ρια τού ’Εθνικού Μουσείου, δπου καθαρίστηκε καί ξανασυγκολλήθηκε άπό τόν αρχιτε
χνίτη κ. Τριαντάφυλλο Κοντογεώργη1
2. Μέ τήν άπαλλαγή τού άγγείου άπ’ τίς κακές συμ
πληρώσεις φάνηκαν οί σωστές διαστάσεις του :
Συνολικό ύψος
55.20 έκ.
Ύψος λαιμού
17.60 »
Διάμετρος χείλους
23.10 »
»
βάσης λαιμού 18.30 »
Μεγ. διάμετρος κοιλιάς 32.60 » σέύψος26έκ. άπό τή βάση
»
»
βάσης 12.60 »
’Επειδή τό σχήμα του παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο ένδιαφέρον, άφήνομε τήν
έξέτασή του γιά τό δεύτερο μέρος τής μελέτης, όπου θά συσχετιστούν άνάλογοι άμφορεϊς μιας μεγάλης κατηγορίας. Σύμφωνα μέ τίς δυνατότητες πού προσφέρει τό σχήμα,
όργανώνεται καί ή διακόσμηση, μοιρασμένη στή μετόπη τού λαιμού καί στή ζώνη τού
ώμου. Τό υπόλοιπο σώμα σκεπάζεται μέ λεπτές παράλληλες γραμμές καί μόνο στό
κάτω μέρος μιά πλατιά ταινία, μελανή, όρίζει τήν έλαφρά κωνική βάση, δυναμώνοντας
τήν αίσθηση τής άσφάλειας γιά τή σταθερότητα τού συνόλου.

1. Ταυτίζεται μέ τή «Γεωμετρικού ρυθμού όστεοδόχο κάλπη» (άρ. 35) τού καταλόγου πού
υπογράφει ό άείμνηστος Χρηστός Τσούντας καί περιέχει συνοπτική περιγραφή όσων έργων άφέθηκαν
στήν κυριότητα τού ιδιοκτήτη μετά τήν άνασκαφή τού χώρου.
2. Θερμές εύχαριστίες όφείλονται στή Σέμνη Καρούζου γιά τό ούσιαστικό της ένδιαφέρον καί
στούς καθηγητές Ε. Kunze, W. Η. Schuchhardt, Γ. Μπακαλάκη καί Ν. Κοντολέοντα γιά τίς πολύτι
μες συμβουλές τους. Στήν εύγένεια τού Dr. A. Greifenhagen χρωστώ τή δυνατότητα νά μελετήσω
άπό κοντά όσα άπό τά Πρωτοαττικά τού Antiquarium βρίσκονται σήμερα στό Μουσείο τού Δυτικού
Βερολίνου. Ή Dr. Eva Τ. Brann είχε τήν καλοσύνη νά συζητήση μαζί μου σχετικά μέ τήν άπόδοση
τού έργου σέ καλλιτέχνη. Άπό τήν τέχνη, τέλος, τού έκλεκτοΰ ζωγράφου Α. Παπαηλιοπούλου βγήκαν
τά σχέδια τών παραστάσεων. Χωρίς αύτά θά ήταν άδύνατη ή παρουσίαση τού έργου, μιά καί τά είκονιζόμενα θέματα είναι πολύ φθαρμένα καί μέ δυσκολία θά μπορούσαν νά άποδοθοΰν φωτογραφικά.
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Κεντρικό θέμα τής πρόσθιας μετόπης είναι ή παράσταση ένός λιονταριού
(Σχέδ. 1 ). Γιάνά άποδώση τό σώμα του προτίμησε ό τεχνίτης τή βαριά τεχνική
τής σκιαγραφίας. Κράτησε όμως τήν πιό έξελιγμένη μέθοδο τοϋ περιγράμματος, γιά νά
φωτίση τις λεπτομέρειες τοϋ προσώπου. Έκεΐ δεσπόζει όρθάνοιχτο τό μάτι, πού κορυφώνει καί τή δαιμονικότητα τοϋ θηρίου. Τό άνοιγμένο στόμα, μέ τή στεφάνη τών δοντιών καί τήν κρεμασμένη γλώσσα, όλοκληρώνει τήν έντύπωση υποδηλώνοντας διαι
σθητικά τήν ύπαρξη κάποιου φανταστικοΰ θύματος. Οί λεπτομέρειες στήν παράσταση

Σχέδ. 1. Παράσταση τής μετόπης τοϋ λαιμοϋ καί τής ζώνης τοϋ ώμου τής πρόσθιας όψης

τοϋ ζώου άκολουθοΰν κανονικά τήν πρώιμη πρωτοαττική παράδοση3, στήν ουρά δμως,
πού δέν έχει τό άντίστοιχό της, έκφράζεται ή Ιδιομορφία τοϋ καλλιτέχνη : Διπλώ
νεται αρμονικά άνάμεσα στά πίσω σκέλη καί καταλήγει σε σχήμα πού θυμίζει κεφάλι
πουλιοϋ4.
Λίγα παραπληρωματικά κοσμήματα, τοποθετημένα μέ σκέψη, ύποβάλλουν τήν
3. Πρβλ. Μυλωνά, Πρωτοαττικός Άμφορεύς, 54 κ.έ., είκ. 23 - 25. Γιά τό νόημα πού κλείνουν οί
παραστάσεις τών ζώων βλέπε Σ. Καρούζου, ’Αγγεία Άναγυροϋντος, 108 κ.έ. μέ τήν παλιότερη βιβλιο
γραφία συγκεντρωμένη.
4. Πρβλ. μιά προσπάθεια μέ φτωχότερο αίσθητικό άποτέλεσμα σέ έργα τοϋ ζωγράφου τών Με
σογείων, BSA 35 ( 1934/35 ) 176, είκ. 2 καί πίν. 43. Διάθεση νά έξαρθή διακοσμητικά ή ούρα βρίσκο
με καί στό θραϋσμα άμφορέα άπό τή Βραυρώνα πού σχετίστηκε μέ τό «ζωγράφο τοϋ Άναλάτου», Neue
Ausgrabungen in Griechenland, I. Bhf. z. Antike Kunst 1963, πίν. I, 1 (Lilly G. Kahil). Τό ότι
ή ούρά καταλήγει έδώ σέ άνθέμιο δυναμώνει τή σχέση μέ τήν όμάδα τοϋ Κεραμεικοϋ πού παρατηρεί
ή Brann, AJA 64 ( 1960) 71, θέλοντας νά συνδέση τις ύστατες δημιουργίες τοϋ Άναλάτου μέ τϊς πρώι-
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παρουσία τής Φύσης καί τονώνουν τήν Ισορροπία τής σύνθεσης, πού θά είχε άνατραπή
άπό τή δυνατή κίνηση τοϋ ζώου. Τά περισσότερα είναι συχνά στά κεραμεικά δημιουργή
ματα τοϋ πρώιμου 7ου αιώνα καί μόνο τό διπλό όκτώσχημο μέ τήν τρίφυλλη έπίστεψη
παρουσιάζεται σπανιότερα5.
Ή διακόσμηση στήν κύρια δψη τοϋ άμφορέα κλείνει μέ τά έξι άκτινωτά κοσμή
ματα καί τούς ένδιάμεσους στικτούς ρόμβους πού καλύπτουν τή ζώνη τοϋ ώμου6.
Στήν πίσω μετόπη τοϋ λαιμοΰ άπλώνεται τό διπλό όκτώσχημο στολίδι τής κύριας

Σχέδ. 2. Παράσταση τής μετόπης τοϋ λαιμοϋ καί τής ζώνης τής πίσω όψης

δψης σε μεγαλύτερη κλίμακα καί μέ περισσότερη φαντασία, παίρνοντας έτσι διαστά
σεις άναρριχητικοΰ φυτοΰ (Σχέδ. 2). Τά άκρινά του στελέχη καταλήγουν έδώ σ’ άντικριστά άνθεμωτά λουλούδια7, ένώ στούς κάτω κύκλους δυο πουλιά βόσκουν άνετα,
κλεισμένα μέσα στήν ιδεατή πρασινάδα8.
μες τοϋ «ζωγράφου τών Κριών». Πάνω σ’ αύτό βλέπε τις άντιρρήσεις τοϋ J. Μ. Cook, Gnomon
1962, 822 κ.έ.
5. ’Απόλυτα όμοιο στάθηκε άδύνατο νά βρώ. Πρβλ. τό πώμα Ρ 7183 τής ’Αγοράς, Agora ΥΠΙ,
άρ. 410, πίν. 24 (κάτω άπό τήν κοιλιά τοϋ άλογου) καί τήν κάτω ζώνη τής κοιλιάς στον άμφορέα 15424
τοϋ Έθνικοΰ Μουσείου, CVA Grfece 2, πίν. 6, 1-4.
6. Πρβλ. CVA Berlin I, τούς άμφορεΐς Α5 πίν. 3 καί 31006 πίν. 41. Στόν τελευταίο ή ένότητα
τής σύνθεσης όλοκληρώνεται μέ τις άνάστροφες άκτίνες στή βάση τής κοιλιάς.
7. Τό θέμα σπάνιο. Πρβλ. λαιμό ύδρίας Ρ 26411 τής ’Αγοράς, Hesperia XXX (1961 ) 375, πίν.
87, S3, όπου συγκεντρωμένα καί τά έλάχιστα άνάλογα παραδείγματα. Άς προστεθή ό άμφορέας CA
1960 τοϋ Λούβρου, Pottier, Le dessin chez les Grecs, πίν. 9, 4’ Johansen, Les Vases Sicyoniens, είκ.
61. Γιά τήν καταγωγή καί τήν έξέλιξη τών φυτικών θεμάτων βλ. Μυλωνά, δ.π. 18 κ.έ. καί Καρούζου,
δ.π. 74 κ.έ.
8. Πρβλ. τήν άνούσια παραλλαγή τοϋ θέματος στόν άμφορέα Α8, CVA Berlin I, πίν. 4,2.
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Τή λυρικότητα τής σκηνής όλοκληρώνουν τά έξι πουλιά τής ζώνης τοϋ ώμου
συμπληρώνοντας καί τή σύνθεση τής πίσω πλευράς τοΰ άγγείου9.
Τή χρονολόγηση τοΰ έργου δυσκολεύουν στοιχεία τής παλιότερης πρωτοαττικής
τεχνικής πλάι σέ άλλα, νεώτερα, πού φέρνουν τό δημιουργό του μέσα στά ρεύματα των
πιό ώριμων χρόνων. ’Αντί νά θεωρήσουμε τά δεύτερα ένδείξεις ιδιαίτερης καλλιτεχνικής
προσωπικότητας, θά προτιμήσουμε νά δούμε στά πρώτα τά δείγματα ένός « άρχαϊσμού »,
όχι ξένου στήν πορεία τής άρχαίας έλληνικής τέχνης10. 11
Μολονότι στό πρόσωπο τού λιονταριού χρησιμοποιείται τό περίγραμμα, μιά
τεχνική πού όπωσδήποτε ήταν κατάκτηση τών ζωγράφων τής λεγάμενης « Κλασσικής
Παράδοσης», λείπουν όλες έκεΐνες οί μυϊκές λεπτομέρειεςγιάτήν άπόδοση τοΰ ρόγχους,
κοινές στά πιό άντιπροσωπευτικά έργα τοΰ τέλους τής ίδιας έποχής. Τό ύπερβολικό
άδυνάτισμα τοΰ κορμοΰ προς τήν όσφυακή χώρα, πού κάνει χαλαρή τή σύνδεση μέ τά
κάτω άκρα, καί ή άπόδοση τών πελμάτων είναι στοιχεία πού θυμίζουν έντονα τή γεωμε
τρική καταγωγή τής πρωτοαττικής μορφής. Ή τοποθέτηση όμως τοΰ ματιοΰ ψηλά,
πολύ κοντά στό αυτί, ή τάση του νά χάση τήν « άρχαϊκή » στρογγυλάδα παίρνοντας
ένα πιό άμυγδαλωτό σχήμα, οί όμορφες άναλογίες τοΰ ζώου μέ τήν άεράτη κίνηση καί
τις έκφραστικές κλειδώσεις καί ή σιγουριά τής γραμμής τοΰ σχεδίου φέρνουν τήν παρά
σταση κοντά στήν πιό έξελιγμένη τεχνική πού χρησιμοποιεί τό λευκό έπίθετο χρώμα11.
Ό τρόπος πού όργανώνεται άπό τόν καλλιτέχνη ή διακόσμηση μέ τή σύνθεση
τών έπί μέρους στοιχείων σέ μιά ένότητα άγνωστη στις παλιότερες κεραμεικές δημιουρ
γίες, θά ήταν άδιανόητος σέ έποχή πού άναπνέει τήν αισθητή άκόμη παρουσία τής γεω
μετρικής κληρονομιάς. Ή άνάγκη νά τονίση τούς άρμούς άρθρώνοντας τά μέλη καί ζυγίζοντάς τα άρμονικά φαίνεται άπό τήν έκλογή καί τή χρησιμοποίηση ειδικά τών άκτίνων γιά τή διακόσμηση τοΰ ώμου καί άκόμα γιά τήν κατεύθυνση πού τούς δίνει προς
τά κάτω. Πετυχαίνει έτσι μαζί μέ τή στήριξη τής μετοπικής παράστασης τοΰ λαιμού καί
τή μείωση τοΰ βάρους της. Ή μείωση αύτή πού συνεχίζεται κάθετα, περνά στό χώρο τής
κοιλιάς καί βοηθά στό νά έλαφρώση κάπως δ όγκος της άπό τήν δριζόντια διάταξη τών
παράλληλων γραμμών. Μέ τή μελανή ταινία στή βάση της δένονται, τέλος, σοφά οί
άρχιτεκτονικές καί ζωγραφικές μορφές σέ ένα λογικά όλοκληρωμένο καί «κλειστό»
σύνολο.
Τις ίδιες άρετές παρατηροΰμε καί στήν πίσω πλευρά τοΰ άγγείου, πού ή όμορφιά
της μάς κάνει διατακτικούς στή χρησιμοποίηση τοΰ όρου « δευτερεύουσα ». Τήν ελα
φράδα τής φυτικότητας πού, γεμάτη χυμούς, δέ χάνει τή γήινη ζωντάνια της, έκφυλισμένη σέ διακοσμητικό μανιερισμό, συμπληρώνει έδώ ή παράσταση τοΰ ώμου, τονί
ζοντας τήν έντύπωση τοΰ δάσους καί τής δροσιάς. Πρέπει νά προσεχτή ή μελωδική

9.
Θά μάς έπιτραπή νά μήν προχωρήσουμε σέ ζωολογικές έρμηνεϊες καί νά χρησιμοποιήσουμε
τόν άφηρημένο δρο «πουλί», πού καί γενικότερος είναι καί πιό πολύ νόημα κλείνει μέσα του. Γιά
μιάν άνάλογη σειρά πουλιών πρβλ. οίνοχόη Μουσείου Saint Raymond τής Τουλούζης, Rev. Et.
Anc. 56 ( 1954) 5 κ.έ. πίν. I (πληροφορία τής Σέμνης Καρούζου)
10. Ειδικότερα γιά τήν Πρωτοαττική περίοδο βλέπε J. Μ. Cook, BSA 35 (1934/35 ), 179 κ.έ.
μέ άφορμή άμφορέα 31006 Βερολίνου καί άγγεία έξω άπό τήν « Κλασσική Παράδοση ».
11. Ή ύπαρξη λευκού στό πρόσωπο τού λιονταριού δέ θά μάς φαινόταν άπίθανη, fiv καί ή φθο
ρά τής παράστασης δέν έπιτρέπη ένα τέτοιο συμπέρασμα. Γιά πρωιμότερη, πάντως, χρήση λευκού
βλέπε έργα τής όμάδας τοΰ Wurzburg συγκεντρωμένα άπό τήν Brann μέ άφορμή τή δημοσίευση τής
ύδρίας Γερουλάνου, AJA 63 (1959 ) 178 κ.έ. Τήν άνάλυση τής τεχνικής έκαμε ό Cook, δ.π. 187 κ.έ.
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αρμονία πού κρύβεται στίς άνάερες καί ελαφρά διαφορετικές στάσεις των πουλιών, μέ
άποτέλεσμα ή κίνηση νά δίνη την αίσθηση τής συνέχειας προς τά δεξιά.
Ή ισορροπία, ωστόσο, παραμένει τό βασικό χάρισμα καί τήν άνάγκη της υπο
δηλώνουν οί άντίστροφες κινήσεις πού έχουν τά πουλιά στή μετόπη τού λαιμού.
Τά φορτικά παραπληρωματικά στολίδια, πού χαρακτηρίζουν πρώιμα πρωτοαττικά
έργα, λείπουν άπό τόν άμφορέα μας καί αύτό θά μπορούσε θαυμάσια νά ερμηνευτή σάν
ένδειξη έξέλιξης καί κάποιας λύτρωσης άπό τό «φόβο τού κενού»12. Ή άπόλυτα, τέλος,
ξεκαθαρισμένη διάκριση τών διακοσμημένων χώρων μας όδηγεΐ πρός τό δεύτερο τέταρτο
παρά τήν ταινιωτή διακόσμηση τής κοιλίας13. Έτσι, ή χρονολόγηση τού έργου γύρω
στήν καμπή τού πρώτου τετάρτου τού 7ου π.Χ. αιώνα φαίνεται άρκετά δικαιολογημένη.
Ή άπόδοση τώρα σέ καλλιτέχνη, πού τελευταία έχει πάρει τή μορφή μιάς έναγώνιας άποκλειστικής προσπάθειας, θά μας χάριζε άκόμα ένα έργο μέσα στήν εξέλιξη
μιας προσωπικότητας. Αυτός όμως ό δρόμος καί δύσκολος καί έπικίνδυνος είναι, ιδιαί
τερα όταν πρόκειται γιά έποχές πού οί άξιες τους βρίσκονται άκόμα στό στάδιο τής
δημιουργίας, οί άνάγκες τους δέν έχουν άπόλυτα άποκρυσταλλωθή καί ή άναζήτηση
τής μορφής πού θά τίς έκφράση άπλώνεται σέ μιά πλατιά καί πλούσια κλίμακα14.
Ή συχνή παρουσία τού πουλιού θά μπορούσε νά μάς παρασύρη στήν άναγνώριση τής μυστικής ύπογραφής τού τεχνίτη. Δυό έργα, περίπου σύγχρονα, δείχνουν φανερά
τήν προτίμηση γιά τό ίδιο θέμα : Ό άμφορέας τής Ελευσίνας μέ τό μεγάλο πουλί
στή μετόπη τού λαιμού15 καί τά κομμάτια 345 άπό τήν ’Ακρόπολη16. Ή προσεκτική όμως
έξέταση τών κοσμημάτων, τών στοιχείων τής σύνθεσης καί τού χαρακτήρα τής διακόσμησης μας πείθει πώς θά ήταν άδύνατος ό τεχνοτροπικός συνδυασμός τους μέ τόν άμφο
ρέα μας17.
’Αντίθετα, ό άμφορέας τής Συλλογής Schoen18 μέ τή μετοπική παράσταση τού
λιονταριού, τήν όμοιότητα στό σχήμα καί στίς διαστάσεις καί τήν ταινιωτή διακόσμηση
τής κοιλίας πλησιάζει περισσότερο τό πνεύμα τού δικού μας. Ή σύνδεσή του, τελευταία,
μέ μιά όμάδα έργων σχετικών19 προσφέρει δυνατότητες γιά μερικές συμπληρωματικές
συγκρίσεις : Ό άμφορέας 19332 τού ’Εθνικού Μουσείου20 μέ τό φυτικό κόσμημα τού
12. Τήν προτίμηση γιά έπιφάνεια «σχεδόν γυμνή κοσμημάτων» βρίσκομε ήδη στά παλιότερα έργα τοΰ «ζωγράφου τών Κριών», Άρχ. ’Εφημερίς 1952,153 κ.έ.’Εκεί έρμηνεύεται διατακτικά σά
«διοχέτευσις δαιδαλικής πειθαρχίας» (σ. 74), στόν κύκλο όμως πού άπό νωρίς διαμορφώνουν
τή μετοπική παράσταση στό λαιμό Εχομε πάντα μιά αίσθηση « άνάσας » καί άνεσης τών μορφών κα
τά τήν πετυχημένη Εκφραση τοΰ Beazley, Development, 4.
13. Πρβλ. Εργα πού τοποθετήθηκαν άπό τόν Cook στά τέλη τοΰ πρώτου τετάρτου τοΰ 7ου π.Χ.
αιώνα, δ.π. 185 κ.έ.
14. Βλέπε καί J.M. Cook, JHS 81 (1961 ) 221.
15. Άρχ. ’Εφημερίς 1898, πίν. 3,2.
16. Graef - Langlotz, Akr. Vasen, πίν. 11 καί 12. Μαζί μέ τόν άμφορέα τής ’Ελευσίνας θεωρή
θηκε άπό τόν Cook, BSA 35 (1934/35 ) 185, Εργο τοΰ ίδιου καλλιτέχνη.
17. Ή Dr. A.D. Ure είχε τήν καλοσύνη νά μοΰ στείλη φωτογραφίες τοΰ μικρού άμφορέα 50.
10.1 άπό τό Πανεπιστημιακό Μουσείο τοΰ Reading, πού άναφέρεται χωρίς νά άπεικονίζεται στό JHS
83 (1963) Arch. Reports, 56, άριθ. 2. Ή παράστασή του συνδέεται όμως μέ ύστερογεωμετρικές
δημιουργίες τοΰ τύπου ’Αθηνών 897, Davison, Attic Geometric Workshops, 45, είκ. 40 - 47, καί δέν
Εχει σχέση μέ τή διακόσμηση τοΰ άμφορέα μας.
18. Lullies, Eine Sammlung Griechischer Kleinkunst, 17, άριθ. 30, είκ. 10 καί 11.
19. Eva Brann, AJA 64 (1960) 71.
20. AJA 64 (1960) πίν. 15.
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ώμου του, έστω καί χωρίς άνθη, κάνει τούς δεσμούς τού άγγείου μας μέ τήν όμάδα αύτή
πιό Ισχυρούς καί πιθανή τή σχέση του μέ τον κύκλο τού « ζωγράφου τού Άναλάτου ».
Τή σχέση αύτή θά μπορούσε νά ένισχύση ή μεγάλη συγγένεια τού λιονταριού μας μέ
τά λιοντάρια τού πρωτοαττικοΰ κυπέλλου Ρ 7168 τής ’Αγοράς21 πού τόσο στενά συν
δέονται μέ τό εργαστήρι του22.
Τή σπανιότητα τού φυτικού κοσμήματος τής πίσω μετόπης τού λαιμού έχει ήδη
παρατηρήσει ή Eva Brann μέ άφορμή τή δημοσίευση τής υδρίας Ρ 26411 τής ’Αγο
ράς23. Πέρα άπό τή χρησιμοποίηση χαράγματος καί έπίθετου λευκού χρώματος, τό « παί
ξιμο των σκούρων καί άνοικτών τόνων » τής διακόσμησης, ή άπλότητα τού σχεδίου
καί τής σύνθεσης κι ό ίδιος άρχαϊσμός, πού έκδηλώνεται μέ τήν προτίμηση τής σκια
γραφίας, ή άπουσία άκόμα πολλών παραπληρωματικών στολιδιών καί ή καθαρότητα
τού σχήματος κάνουν τή δυνατότητα μιας κοινής καταγωγής τής υδρίας μέ τόν άμφορέα μας αρκετά πιθανή. Τά ίδια στοιχεία ξαναβρίσκομε στήν οίνοχόη 81 τού Κεραμεικού24 σ’ ένα στάδιο όμως πιό προχωρημένο. Ή φυτική διακόσμηση τής πίσω πλευ
ράς έχει χάσει πια τήν χάρη τών πρώιμων έργων κι έχει πάρει τό δρόμο τής συμβατι
κότητας. Μολονότι ή ύπαρξη τού ίδιου κοσμήματος στήν οίνοχόη τού Κεραμεικοΰ
είναι ουσιαστικό έπιχείρημα γιά τούς δεσμούς τών δυο έργων, ή περισσότερο νατουραλιστική άπόδοση τού λιονταριού μέ τήν «κατ’ ένώπιον» στάση τού κεφαλιού καί τή
φυσικότητα τών πελμάτων, τή σχετίζουν μέ μεταγενέστερα έργα παρά τήν πρώιμη χρο
νολόγηση τού Kiibler25. Τή σχέση πού παρατηρήθηκε άνάμεσα στά άγγεϊα αυτά καί
σέ δημιουργίες τού «ζωγράφου τών Μεσογείων»26 θά μπορούσαμε νά ένισχύσουμε ύποδεικνύοντας τήν άνάλογη φυτική διακόσμηση στή μεταξύ τών λαβών ζώνη τής ύδρίας
Βλαστού27. Ή μοναδικότητα τού φυτικού θέματος συνδέει, έτσι, τόν άμφορέα μας μέ τά
παραπάνω άγγεϊα, πού θά μπορούσαν νά θεωρηθούν έσχατες δημιουργίες τού ίδιου κύ
κλου. Στις ικανότητες όμως τού τεχνίτη μας βλέπομε κάτι πιό σημαντικό άπό τήν έπαρχιακότητα τού «ζωγράφου τών Μεσογείων».
"Οσα έργα άναφέρθηκαν ώς τώρα άνήκουν στήν ίδια περίπου έποχή, αύτό τό τόσο
κρίσιμο καί μεταβατικό στάδιο άνάμεσα στό πρώτο καί τό δεύτερο τέταρτο τού 7ου
π.Χ. αιώνα. Οί δεσμοί πού λίγο πολύ τά συνδέουν, άλλοτε χαλαροί, άλλοτε έντονώτεροι, δυσκολεύουν μιάν άναμφισβήτητη διάκριση κοινών χαρακτηριστικών.
Έτσι ή φτώχεια τού ύλικοΰ κάνει σχεδόν άδύνατη τήν άποκάλυψη τής προσωπικό
τητας τού δημιουργού καί θά ήταν μάταιη ή έμμονή στήν άναζήτησή της. Δέ θά άποφύγουμε όμως τόν πειρασμό νά δούμε στις άρετές τού τεχνίτη μας κάποιο πρόδρομο τού
«ζωγράφου τών Κριών»28, κερδίζοντας έτσι άκόμη ένα έργο πού συνδέει τις πρώιμες δη
μιουργίες τής πρωτοαττικής κεραμεικής μέ τό στάδιο τής ώριμότητας.
21. Βλέπε τήν άναπαράσταση τού Piet de Jong, Hesperia, Suppl. II, 166, είκ. 117-118.
22. Άπόδοση Brann, Agora, VIII, 94, άριθ. 550, πίν. 34. Πρβλ. τά κοσμήματα πάνω άπό τή ρά
χη, κάτω άπό τήν κοιλιά τοΟ ζώου, τις ζικζακωτές γραμμές καί τό λουλούδι.
23. Βλέπε δ.π. σημ. 7 καί Agora VIII, 78, άρ. 417, πίν. 25 μέ άνάπτυγμα όλης τής παράστασης.
24. Fr. Matz, Gesch. Gr. Kunst, πίν. 198 - 199.
25. Alt. Malerei, 12.
26. Hesperia XXX ( 1961) 376, μέ άφορμή τή δημοσίευση τής ύδρίας S3 ( Ε. Brann ).
27. BSA 35 ( 1934/35) πίν. 44.
28. Πρβλ. τήν άναλογία πού έχει στό σχήμα τό άγγεϊο μας μέ τόν άμφορέα τοΟ Πηλέα, CVA Ber
lin I, πίν. 5. Τά άνθέμια τού φυτικού κοσμήματος τής πίσω πλευράς μπορούν νά θεωρηθούν προάγγελοι
τών σχετικών κοσμημάτων τού «ζωγράφου τών Κριών». Ή φυτική σύνθεση, γενικότερα, τού ήταν άγα-
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Τό διάγραμμα τής έξέλιξης και ή έρμηνεία τής άλλαγής στήν άττική κεραμεική πού άκολουθεϊ τή διάλυση τής γεωμετρικής φόρμας, όπως δόθηκε άπό τόν J.
Μ. Cook στή βασική γιά τήν πρωτοαττική άγγειογραφία μελέτη του29, έχουν γίνει γε
νικά παραδεκτά- έκτος άπό τίς ποικίλες άλλαγές πού χαρακτηρίζουν τήν πορεία της,
αύτό πού θά μάς άπασχολήση ειδικότερα είναι ή άνάταση πού παίρνουν τά σχήματα
των άγγείων, περισσότερο αισθητή στούς άμφορεΐς. Οί άναλογίες τους30, άρχίζοντας
άπό τόν 894 τού Εθνικού Μουσείου31 καί καταλήγοντας στή λεγάμενη λουτροφόρο
τού Λούβρου32, έχουν μιά σχέση λαιμού καί κοιλίας πού πάει νά ξεπεράση τό 1 : I33.
Οί σειρές όμως των άμφορέων αυτών, έτσι όπως πρωτοπαρουσιάστηκαν άπό τόν Cook
καί πλουτίστηκαν άργότερα μέ καινούρια ευρήματα, δέν κατάφεραν νά δώσουν λύση
στό πρόβλημα τής συνέχειας τού τύπου. Στά ώριμα πρωτοαττικά χρόνια σταματούν
πιά οί ψηλόλιγνοι άμφορεΐς τής « Κλασσικής Παράδοσης », γιά τούς όποίους θά χρη
σιμοποιήσομε τή συμβατική όνομασία Κατηγορία Α, καί έμφανίζεται ένα πιό ισορρο
πημένο πνεύμα, πού προέλευσή του θεωρήθηκε ό κόσμος τών νησιών. Ό Μυλωνάς δημο
σιεύοντας τόν άμφορέα τού Πολύφημου βρίσκει τήν προβαθμίδα του στό σχήμα τού
άμφορέα τού Νέσσου τής Νέας Ύόρκης. Τίς δυσκολίες όμως τού συσχετισμού του μέ
τούς άμφορεΐς τής Κατηγορίας Α προσπαθεί νά τίς ξεπεράση καταφεύγοντας στή βοή
θεια τής κυκλαδικής έπίδρασης μέ σαφέστερο μάλιστα έντοπισμό της στό Θηραϊκό
έργαστήρι34. Τήν ίδια άποψη άκολουθεϊ καί ή Σέμνη Καρούζου γιά νά έρμηνεύση τήν
καταγωγή τού σχήματος στόν άμφορέα τού Νέσσου τού Εθνικού Μουσείου35.
Ή Eva Brann μέ τό ύλικό τών άνασκαφών τής ’Αγοράς συμπληρώνει τίς σειρές
τής Κατηγορίας Α καί βρίσκει νέα στοιχεία γιά νά στηρίξη τήν κυκλαδική έπίδραση,
ό Cook όμως τήν άντικρούει36 προβάλλοντας τή χρονική άλλά καί ποιοτική προτεραιό
τητα τής άττικής παράδοσης.
Ή προσπάθεια νά τοποθετηθή ό άμφορέας Ρουσσοπούλου μέσα στις όμάδες τής
Κατηγορίας Α συναντά μεγάλες δυσκολίες. Ή μετοπική παράσταση τού λαιμού, ή έπιφάνεια τού ώμου διαμορφωμένη σέ ζωφόρο, τό ταινιωτό δέσιμο τής κοιλιάς, είναι στοι
χεία πού σπανίζουν στούς πρώιμους πρωτοαττικούς άμφορεΐς καί άνταποκρίνονται σέ
κάποιο ιδιαίτερο Ιδανικό πού χαρακτηρίζει τήν άρχιτεκτονικότητα τού άγγείου. Αύτό
τό ίδανικό είναι ή καθαρή προτίμηση γιά πιό στέρεες άναλογίες καί φαίνεται άπό τή
σχέση τού λαιμού πρός τό όλικό ΰψος, πού είναι κάτι λιγότερο άπό τό 1 : 3, μέ άποτέλεσμα νά μετατοπίζεται τό κέντρο βάρους πιό χαμηλά. Σ’ αύτό βοηθά καί τό άνοιγ
μα τής κοιλιάς στή θέση τής μεγαλύτερης διαμέτρου, πού βρίσκεται κάτω άπό τή μέση

πητή καί παίζει ούσιαστικό ρόλο τουλάχιστον στά πρωιμότερα έργα του. Γιά τόν περιορισμό τών
παραπληρωματικών κοσμημάτων μιλήσαμε ήδη. Μένει κοινή άρετή ή Ισορροπία τής σύνθεσης καί
ή δύναμη πού έχει ή γραμμή τού σχεδίου.
29. BSA 35 ( 1934/35) 165 κ.έ.
30. Οί παρατηρήσεις αύτές, πού περιλαμβάνουν καί τίς δδρίες, θά μπορούσαν νά έπεκταθούν σέ
όλα τά σχήματα τών άγγείων τού πρώιμου 7ου αίώνα.
31. Davison, δ.π. είκ. 33
32. Mon. Piot 36 ( 1938 ) πίν. 2.
33. Βλέπε καί Ε. Brann, Agora, VIII, 2 κ.έ.
34. δ.π. 14.
35. δ.π. 124.
36. Gnomon 34 (1962) 823,
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τοΟ όλικοϋ ύψους τοϋ άγγείου. Επικρατούν, έτσι, οί δριζόντιες δυνάμεις πρός τό μέρος
τής βάσης και δένουν τό σύνολο μέ τή γήινη άφετηρία του.
Φυσικό λοιπόν συμπέρασμα είναι πώς ή διακοσμητική άρχή τής λιτής ένότητας στη σύνθεση, όπως έκφράζεται στήν έσωτερική σχέση τής μετόπης τοϋ λαι
μού μέ τή ζωφόρο τοϋ ώμου, ταυτίζεται μέ μιάν άνάλογη άρχή ήρεμίας και στιβαρότητας στή δομή τοϋ άγγείου πού σέβεται τή λειτουργικότητα καί διέπεται άπό μέτρα
πιό λογικά. Τά μέτρα αύτά τόσο άντίθετα στό γενικό πνεύμα μιας έποχής πού « ούδεμίαν
άλλην περιοχήν τοϋ Ελληνικού κόσμου συνεκλόνισε τόσον, όσον τάς ’Αθήνας μέ διο
νυσιακήν καί φυτικήν έκστασιν37», δέν μπορούν νά έρμηνευτοΰν σάν τυχαίες, συμπτωματικές έπιβιώσεις καί δέ θά άρκοΰσε ό « Γεωμετρισμός » καί ή έλλειψη φαντασίας
τών κεραμέων νά τά δικαιολογήση38.
Επειδή ό άμφορέας μας άνήκει σέ μιά μεγάλη κατηγορία έργων μέ φανερή τή
συνέχεια τής έξελικτικής πορείας τους άπό τά γεωμετρικά χρόνια39, χωρίς νά έχη τονιστή ή σχέση τους μέ τόν ώριμο ρυθμό τής μέσης πρωτοαττικής έποχής, νομίζομε ότι
έπιβάλλεται μιά πρώτη άπόπειρα γιά τήν ταξινόμησή τους40. Τή δεύτερη αυτή όμάδα
άμφορέων όνομάζομε Κατηγορία Β.

Κεραμεικοΰ 656
Έθν. Μουσείου 175
Κεραμεικοΰ 850
Έθν. Μουσείου 223
Heidelberg
’Ακαδημίας Πλάτωνος
Μονάχου 6183
’Αγοράς Ρ 22439
Mannheim
Βερολίνου F 3901 (Σαντορίνης)
’Αγοράς Ρ 4612
’Αγοράς Ρ 22690
Άνασκαφών Νοτίως Άκροπόλεως
Βοστώνης 03.782
’Ελευσίνας
Βερολίνου Α4
Έθν. Μουσείου 19332

Ker. VI, πίν. 37
Jdl XIV ( 1899 ) 191, είκ. 50
Ker. VI, πίν. 37
Jdl XIV ( 1899) 193, είκ. 54
Hampe, Sagenbilder, 28, είκ. 9
Έργον 1956, 12, είκ. 8
CVA Miinchen (3 ), πίν. 108, 1-2
Davison, Attic Geometric Workshops, είκ. 53
CVA Mannheim (1), άριθ. 170, πίν. 3,2
Neugebauer, Fiihrer Η, πίν. 3
Agora VIII, άριθ. 344, πίν. 21 καί 42
Hesperia XXX (1961) άριθ. F3, πίν., 66 καί 90
ΠΑΕ 1957, πίν. Ια
Davison ό.π. είκ. 58
Άρχ. Έφημερίς 1898, πίν. 3,2
CVA Berlin (I), πίν. 3
AJA 64 ( 1960) πίν. 15

37. Σ. Καρούζου, ’Αγγεία Άναγυροΰντος, 115.
38. Έτσι προσπαθεί νά έρμηνεύση ό Cook, BSA 35 (1934/45) 183, τίς κατηγορίες τ&ν έργων
πού δέν μπορούν νά ένταχθούν στήν « Κλασσική Παράδοση ».
39. Είναι περίεργο πόσο άνεκμετάλλευτη έμεινε ή παρατήρηση τού Louis Couve στή δημοσίευ
ση τού άμφορέα τής Πικροδάφνης, Έθν. Μουσείο 222, γιά τή σπανιότητα τού σχήματος καί ό συσχε
τισμός του μέ τά Γεωμετρικά τού Διπύλου, BCH 1893, 27, πίν. 2-3.
40. Στήν άπόπειρα αύτή, πού δέν μπορεί νά θεωρηθή τελική, θά άποφύγουμε τήν ένταξη πολλών
άνάλογων έργων μέ άπλή, γραμμική, διακόσμηση, τόσο γιά τίς έλλείψεις τών άνασκαφικών δεδομέ
νων όσο καί γιά τίς άντιγνωμίες τών έρευνητών πού άσχολήθηκαν μέ τή χρονολόγησή τους. Παρά
δειγμα ό άμφορέας 770 τού Έθν. Μουσείου άπό τόν τάφο τών έλεφάντινων ειδωλίων, BCH 1895, 278,
είκ. 7, AM LV (1930) 150 ( Β. Kunze ), Hampe, Sagenbilder, 37, πίν. 32.
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Έθν. Μουσείου 222
Συλλογής Schoen
Ρουσσοπούλου
Έθν. Μουσείου 15424
Βερολίνου 31007
Βερολίνου Α7 καί Α8
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GVA 2, Ρ1. 5.
Lullies, Eine Sammlung, άριθ. 30, είκ. 10 καί 11
CVA Grece 2, πίν. 6, 1 - 4
CVA Berlin (I), πίν. 41
CVA Berlin (I) πίν. 3,5 καί 4, 1 - 3

Τά παραδείγματα πού άναφέρθηκαν παραπάνω καλύπτουν χρονικά τό τελευταίο
τέταρτο τοϋ 8ου καί τό πρώτο τοϋ 7ου π.Χ. αιώνα. Ή φανερά συνειδητή προσπάθεια
νά διατηρήσουν τό παραδοσιακό σχήμα μπορεί νά θεωρηθή σάν ένδειξη άντίδρασης
στό κύμα των νέων γούστων πού πλημμύρισαν τήν Αττική αύτά τά χρόνια41. Είναι κοινό
τους χαρακτηριστικό ή άπόλυτα ξεκαθαρισμένη διάκριση τών έπί μέρους μελών τοΰ
σώματος πού άποκτοϋν μιά δική τους ξεχωριστή πληρότητα, χωρίς νά ταράζουν τήν
ένότητα τοϋ συνόλου. Ακόμα καί στά πρωιμότερα παραδείγματα, λαιμός, ώμος, κοιλιά,
διαμορφώνονται έτσι σέ διακοσμητικούς χώρους αυτόνομους καί δέν υποδιαιρούνται
σέ άλλεπάλληλες ζώνες. Τό ίδιο συγκρατημένο πνεϋμα δείχνει καί ή πιό μετρημένη
χρήση παραπληρωματικών κοσμημάτων. Ή άπουσία πλαστικών φιδιών καί ή χρησι
μοποίηση τοϋ πλάτους τοΰ λαιμοϋ γιά μιά ένιαία μετοπική παράσταση42 είναι άπό τά
βασικά χαρακτηριστικά τών άμφορέων τής Κατηγορίας Β.
Τά συμπεράσματα πού μας έδωσε ή παρακολούθηση τοΰ σχήματος τοϋ άμφορέα
σέ σχέση μέ τή διακόσμησή του, θά μπορούσαν νά συνοψιστοΰν έτσι:
1) Ή μορφή πού δημιουργήθηκε άπό τήν πρωτοαττική έπανάσταση (Κατηγορία
Α) δείχνει τό όριο τής διαφοράς τοϋ άρχαϊκοϋ κόσμου πού γεννιέται, άπό τό Γεωμε
τρικό τοΰ όποιου αποτελεί καί τήν άρνηση. ’Επικρατεί τό τελευταίο τέταρτο τοϋ 8ου
καί τό πρώτο τοϋ 7ου π.Χ. αιώνα φτάνοντας στό maximum τοϋ ύψους καί μετά σβήνει
χωρίς νά άφήση τά ίχνη της παραπέρα43.
2) Οί άρχές τοϋ γεωμετρικού κόσμου διοχετεύονται στούς άμφορεΐς τής κατη
γορίας Β πού, μολονότι κρατά τό παραδοσιακό σχήμα, άντιδρά στόν πολυμορφικό διο
νυσιασμό τής εποχής δημιουργώντας νέες μορφές καί νέες άξιες.
3) Μέσα σ’ αύτά τά δύο παράλληλα ρεύματα κινούνται καλλιτέχνες πού επηρεά
ζονται περισσότερο ή λιγότερο κι άπό τά δυό44.
4) ’Από τό δεύτερο τέταρτο τοΰ αιώνα οί δυό άντίθετες τάσεις άρχίζουν νά δημιουρ
γούν τή σύνθεση, πού στά έργα τοΰ «ζωγράφου τών Κριών» θά βρή τήν πιό εύτυχισμένη της πλήρωση. Πραγματικά στήν ώριμη δημιουργία του, τόν άμφορέα τοΰ Πηλέα45,
41. Βλέπε καί D. Burr, Hesperia II ( 1933 ) 633.
42. Έτσι δέ φαίνεται νά εύσταθή ή γνώμη τοϋ Γ. Μυλωνά, δ.π. 25, δτι, «μέ τήν πάροδον τοϋ
χρόνου οί άγγειογράφοι τολμούν νά χρησιμοποιούν όλόκληρον τήν έπιφάνειαν (τοϋ λαιμοϋ), χωρίς
νά έλαττώνωσι τό ϋψος της δι’ υποδιαιρέσεων», μιά καί τό χαρακτηριστικό αύτό, πού πραγματικά
βρίσκει τήν πλήρωσή του στά ώριμα πρωτοαττικά χρόνια, ύπάρχει άκόμα καί στά παλιότερα άγγεϊα
τής Κατηγορίας Β.
43. Εξαίρεση άποτελεΐ ή λουτροφόρος τών ’Αρχαϊκών καί Κλασσικών χρόνων πού άνάγεται σέ
μορφές τοϋ 7ου αίώνα καί έπιζεϊ γιά καθαρά θρησκευτικούς λόγους.
44. Πρβλ. άμφορεΐς Λονδίνου 1936. 10-17.1 καί ’Οξφόρδης 1935, 18, Davison δ.π. είκ. 55 καί
54, καί Νέας Ύόρκης 10.210.8 καί 21.88.18, BSA 35 (1934- 35) πίν. 47 καί 50
45. Βλέπε τή μοναδική άνάλυση τοϋ έργου άπό τόν Beazley, Development, 9 κ.έ.
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βλέπομε νά έπικρατή ό σεβασμός στην αυστηρότητα τής φόρμας καί τήν προσαρμογή
σ’ αύτή των διακοσμητικών άπαιτήσεων, μιά παραδοσιακή άρετή συνυφασμένη,ώστόσο,
μέ τή δροσιά καί τήν έλαφράδα τής διάθεσης τοϋ συνόλου, τήν κερδισμένη άπό τήν
πρώιμη πρωτοαττική έπανάσταση.
Πιστεύοντας τήν Τέχνη σαν τον πιό καθαρό καθρέφτη τής κοινωνικής πραγματι
κότητας άπ’ όπου καί πηγάζει, διακρίνομε στόν άνταγωνισμό τών δύο σύγχρονων άλλά
τόσο διαφορετικών δυνάμεων τής κεραμεικής τά στοιχεία μιας συγκεκριμένης Ιστορι
κότητας, πού βρίσκει στό παραπάνω έκτεθειμένο σχήμα τήν πιό σαφή διαλεκτική της
έκφραση. Ή απουσία όμως τών ιστορικών δεδομένων περιορίζει τήν πεποίθηση στό
όριο τοΰ ύποκειμενικοϋ καί κάνει τή βαθύτερη έρευνα σχεδόν άδύνατη.
Α. ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965)

’ Αμφορέας

Ρουσσοπούλου
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