ΠΡΩΤΟΑΤΤΙΚΟΣ ΑΡΤΒΑΛΛΟΣ
Σημαντικός άριθμός άπό πρώιμα πρωτοαττικά αγγεία πού τό σχήμα τους, άντίθετα μέ τήν άττική κατασκευή τους, είναι «πρωτοκορινθιακό» \ μαρτυρεί πώς οί άττικοΐ
κεραμείς στήν πρώιμη έκείνη επίδοση είχαν δεχτή δυνατά τήν έπίδραση των συνα
δέλφων τους τής Κορίνθου (AJA46(1942) 46). Αντιγράφουν τά «μικκύλα» προϊόντα
τών πρωτοκορινθιακών εργαστηρίων, τούς «μυρηρούς» κυρίως άρυβάλλους καί τίς
λεπτοκέλυφες κοτύλες. "Ολες ώστόσο οί άπό πολύν καιρό γνωστές αυτές άπομιμήσεις 2

1. Τό σχήμα τοϋ σφαιρικού άρυβάλλου χαρακτηρίζεται ώς «πρωτοκορινθιακό», γιατί στήν Κόριν
θο βρήκε στό τέλος τοΟ 8ου π.Χ. αί. τήν τελείωσή του. (Ή σχετική βιβλιογρ. παρά Kubler, Kerameikos VI, 153). Ή καταγωγή τοϋ σχήματος είναι κατά πάσαν πιθανότητα «άνατολίτικη» ( Kiibler, ό.π.,
154. J. Κ. Brock, Fortetsa, 160). ΕίσάγεταικατάτόνBrock στήν Κόρινθο γύρω στά 800 π.Χ., δέ λείπουν
όμως άπό έκεϊ καί πρωτογεωμετρικά παραδείγματα ( Excav. Corinth VII, άριθ. 16-18 ).Τό «πρωτοκορινθιακό» σχήμα σχετίσθηκε πολλές φορές ώς τώρα μέ τήν Κρήτη άπό τόν Η .Payne καί άλλους ( Fortetsa,
πίν. 96,1343,1323,1354, όψιμα γεωμετρικά καί πρώιμα Ίδαΐα παραδείγματα. Βλ. καί Perachora II, 9κέ.).
Ό Boardman ώστόσο (The Cretan Collection in Oxford, 96, σημ. 12) σωστά παρατηρεί πώς οί πρωτοκορινθιακοΐ άρύβαλλοι είναι ποιοτικά πολύ άνώτεροι καί άμφιβάλλει γιά τή γνώμη τοϋ Brock, πώς
μπορεί νά ήλθε τό σχήμα στήν Κόρινθο άπό τήν Κρήτη. Δέν μπορεί όμως νά άγνοήση κανείς καί τό
παράδειγμα τής ’Οξφόρδης (Boardman, ό.π. σ. 56 άριθ. 240 καί πίν. XVIII, άπό τό Δικταίον δντρον.
Η. Payne, NC 6 είκ. 3α. CV Oxford II, πίν. I, 1. Desborough, Protogeom. Pottery, 255). Ίσως ή
άμφιβολία του γιά τή χρονολόγηση τοϋ άρυβάλλου νά είναι σωστή καί νά κατεβαίνη ή ήλικία τοϋ άγγείου στόν 9ον αί. Ή σύνθεση ώστόσο τής διακόσμησης τοϋ ώμου του θυμίζει άκόμη τή διακόσμηση ψευδοστόμων άμφορέων. Πρβλ. καί τόν προφανώς κρητικό άρύβαλλο αυτόθι σ. 100, άριθ. 465, πίν.
XXXIV, τέλος τοϋ 8ου αί. π.Χ. Βλ. καί έδώ σ. 81.
Στήν Άττική τά πιό παλαιά παραδείγματα (δύο) προέρχονται άπό τόν Κεραμεικό (Kiibler, Kera.
meikos VI, 71,142κέ. 146κέ. 153 κέ. 254, 271 καί πίν. 139,1, πού τό σχήμα του είναι άκόμη κάπως άσταθές καί χρονολογείται γύρω στά 740 π.Χ. καί πίν. 139,2 πού χρονολογείται γύρω στά 730 π.Χ.). Τά άγγεία αύτά μέ τό σχήμα καί τή διακόσμησή τους θά πρέπει νά έξαρτώνται αμέσως άπό μιά «πρωτοκορινθιακή» προβαθμίδα τών παλαιοτέρων «κυμαίων» παραδειγμάτων. Τά «ύπογεωμετρικά» παραδείγματα
άπό τήν άθηναίκή ’Αγορά θά πρέπει νά είναι νεώτερά τους (Eva Τ. Η. Brann, The Athenian Agora,
VIII, 1962, σ. 38 κέ. άριθμ. 65 κέ. καί πίν. 4).
2. Άν καί άπό πολύν καιρό τώρα παρατηρήθηκε πώς έχουμε άπομιμήσεις πρωτοκορινθιακών άγγείων στήν Άττική, δέν έχουμε άκόμη μιά συνολική συγκέντρωση τοϋ ύλικοΰ. Ή σχετική βιβλιογρα
φία αρχίζει μέ τά πρώτα χρόνια τοϋ αιώνα μας. ΑΕ 1898, πίν. 2, 12 (Έλευσίς). BSA 12 ( 1905/6 )
90 είκ. 11 κέντρον (Κυνόσαργες). Μόνωτο άγγεϊο μέ πλαστικό λαιμό, Έθν. Άρχ. Μουσεϊον Αθηνών
άριθ. 2378. Jdl 21 (1906) 119 είκ. 1. K.F. Johansen, Les Vases Sicyoniens, 17,173 κέ. Τό παράδειγμα
είναι καλό καί γιά τό κόκκινο «βερνίκι». Εύρημα Φαλήρου, Άρχ. Δελτίον, 2 (1916) 33 κέ. είκ. 1 - 6.36
είκ. 31,2.40 γ. ’Αναδημοσιεύει τό εύρημα ό R. Young AJA 46 (1942 ) 23 κέ. καί ή μελέτη του είναι βασι
κή γιά τό θέμα μας. Βλ. καί BSA 35 (1934/5) 214. Άρχ. Δελτ. 6 ( 1920/1 ) 132-33, είκ. 2-3 (Σπάτα). Γιά
τά παραδείγματα άπό τήν άθηναίκή Αγορά Βλ. Hesperia Suppl. II, 22 κέ. καί τώρα Eva Τ. Η. Brann,
ό.π. σ. 6 καί 50 κέ. άριθ. 154, 159,162, 164, 166- 168 καί πίν. 9. Κοτύλη Έθν. Άρχ. Μουσείου 15271, AJA
44(1940) πίν. 28,2. Κοτύλη Κεραμεικοϋ (Kiibler, Kerameikos VI, 82,240 καί πίν. 132, άριθ. εύρ. 1355).
Κοτύλες συλλογής Πανεπιστημίου Tubingen άριθ. 5480 (Kiibler, Altatt. Mai. σ. 6, είκ. 2-3, γύρω
στά 730 π.Χ.). Κοτύλη συλλογής Βλαστού (Β8Α 42 (1947) 147 είκ. 6β). Πέρα άπό τά παραπάνω άναφερό-
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είναι ζωγραφισμένες λίγο πολύ άπό χέρια δεύτερης σειράς (AJA 46 (1942) 54). Έτσι
κανένας «κορινθιάζων» πρωτοαττικός άρύβαλλος δέ φτάνει τήν τελειότητα τού κάπως
σφαιρικού άκόμη άγγείου πού βλέπουμε στούς
Πί νακες 27,28 καί στό Σχέδιο I3.
Τό άγγεΐο βρίσκεται στή μικρή συλλογή
τού Σπουδαστηρίου τής 'Ιστορίας τής Τέχνης τού
Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Ό πηλός του είναι κατακόκκινος, άττικός. Κόκ
κινο είναι καί τό «βερνίκι» του 4. "Υψος τού άγ
γείου 0,074 μ. Μεγαλύτερη διάμετρος 0,07 μ. Αύτό σημαίνει σημαντικό άπλωμα τού σχήματος
στόν ώμο. Διάμετρος τού στομίου 0,023 μ. Τής
βάσης 0,031 μ. Τό άγγεΐο είναι άκόμη άκαθάριστο- δέ μπήκε ποτέ σέ καμιά διάλυση όξέος. Μο
νάχα πού τό έξυσαν κάποτε λιγάκι. Έτσι σώζεται
Σχεδ. 1. 'Η διακόσμηση τού άρυβάλλου
άκόμη
τό ίζημα τής έπίχωσης, μέσα στήν όποία
Θεσσαλονίκης. Μέγεθος πραγματικό
βρέθηκε, σέ πολλά σημεία τών τοιχωμάτων του
καί κυρίως στήν κάτω κυματιστήν έπιφάνεια τής βάσης του. Τό άντίθετο πρός τή λαβή

μένα παραδείγματα έχουμε τούς έξής πρωτοαττικούς άρυβάλλους καί κοτυλίσκες πού είναι απομιμήσεις
πρωτοκορινθιακών. Εθνικό Μουσείο ’Αθηνών, κοτύλη άριθ. εύρ. 17641. Βερνίκι κόκκινο (Φάληρο).
Άρύβαλλοι άριθ. 15978 (Φάληρο), 18031 (προέλευση άγνωστη 1951 ), 18561 καί 18630 (Συλλογή Έμπεδοκλέους). Κοτυλίσκες 14437, 14446 καί 14447 (τελευταίο τέταρτο τού 8ου αί., Άνάβυσσος. «Βερνί
κι» κόκκινο).
Στό Μουσείο τού Μονάχου βρίσκεται ό ύπ. άριθ. 651 άρύβαλλος (Sieveking-Hackl 651, πίν.
28 καί είκ.79, έδώ Πίν. 29 μέ τήν εύγενική παραχώρηση τών φωτογραφιών καί τήν άδεια νά δημοσιευθούν άπό τόν καθ. κ. D. Ohly), πού ό R. Lullies δίκαια δέν τόν περιέλαβε στό CV Miinchen 3 μαζί μέ
τούς άλλους άριθ. 6561 καί 6562 (πίν. 142), γιατί δέν είναι πρωτοκορινθιακός. Ό πηλός τού άγγείου
είναι φαιός καί έχει ψήγματα μαρμαρυγία. Τό «βερνίκι» είναι άμαυρό καστανό, κάπως μεταλλικό. Τό
σχήμα τοϋ άγγείου είναι περίπου ίδιο μέ τού δικού μας. Ή διάταξη τής γραμμωτής διακόσμησης δχι
τόσο άκριβής. Στόν ώμο έχουμε τρία ψάρια. Φέρεται ώς προερχόμενο άπό τήν Κύμη. Κάποια έρευνα ώστόσο στό παλαιότερο εύρετήριο, γιά τήν όποία θερμά εύχαριστώ τόν καθ. κ. Η. Diepolder, έδειξε ότι δέ
κα συνολικά άγγεϊα τής συλλογής τού βασιλέως Λουδοβίκου φέρονται στόν ίδιο άριθμό 2290 ώς προ
ερχόμενα άπό τήν Ελλάδα καί τήν ’Ιταλία. Πιό συγκεκριμένα άπό τήν ’Αθήνα, Κόρινθο, Κύμη. ’Επει
δή τό ύπ’άριθ. 651 (έδώ Πίν. 29) άντιστοιχεΐ στή στήλη δπου άναγράφεται ή λέξη Κύμη, εύκολα στόν
κατάλογο τών Sieveking- Hackl άναγράφηκε ώς προερχόμενο άπό τήν Κύμη.
Πρωτοαττικά είναι τό ληκυθίδιο τού Μουσείου Δήλου ( D61os, XV, πίν. II Α12. Eva Τ. Η.
Brann δ.π. σ. 38) καί ό άρύβαλλος (D61os, XVII, πίν. I. XV, 14, πού είναι καί καμένος).
Στήν άποθήκη τών άνασκαφών τού Κεραμεικοϋ ό συνάδελφος κ. F. Willemsen είχε τήν καλοσύ
νη νά μοΰ δείξη ένα μικρό, συνολικό εύρημα, πού είναι διδακτικό γιά τό θέμα μας. Στήν άνασκαφή τής Ίεράς Όδοΰ βρέθηκε τό 1962 ένας πρώιμος, άλλά κατώτερης ποιότητας, πρωτοαττικός άμφορέας καί μαζί του μιά κοτύλη καίίένας άρύβαλλος. Στοιχεία τών άγγείων Η 283, 62. Ό πηλός τών
δυό άγγείων δέν είναι όπωσδήποτε κορινθιακός, άλλά δχι καί κατακόκκινος άττικός. Είναι σκούρος
φαιός, δπως άκριβώς τού άγγείου Πίν. 29. Τά άγγεία είναι άσφαλώς πρωτοαττικά.
3. Γιά τις φωτογραφίες τών Πινάκων 27-28 είμαι ύποχρεωμένος στόν συνάδελφο κ. Μ.
’Ανδρόνικο, γιά τά Σχέδια 1 καί 2 στις Δες Ν. Τραυλού καί Αϊ. Πλάτωνος.
4. Τό κόκκινο έθελημένο «βερνίκι» είναι πολύ συνηθισμένο τόσο στά γεωμετρικά άττικά άγγεϊα,
δσο καί στά πρωτοαττικά. Καλύτερο παράδειγμα είναι ό πρωτοαττικός πίνακας άπό τό Σούνιο στό ’Εθνι-
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μέρος τοΰ σώματός του έχει κάπως άπολεπισθή. Ή τρίτη προτομή τοΰ ορνέου έχει μιά
τρύπα στο κεφάλι της, ή δεύτερη μιάν άλλη λίγο κάτω άπό τή ρίζα τού ράμφους.
"Αν καί σέ άναρτημένο στή λαβή τοΰ άγγείου δισκάριο καί έπάνω στό σώμα του
είναι γραμμένος ό άριθμός 24, δέν ξέρουμε μέ άκρίβεια τήν προέλευσή του, μιά πού δεν
έχουμε σήμερα τό ευρετήριο στό όποιο άντιστοιχοΰσε κάποτε αυτός ό άριθμός5. Προέρ
χεται κατά πάσαν πιθανότητα άπό μιά μικρή δωρεά τοΰ Έθνικοΰ ’Αρχαιολογικού Μου
σείου, πού έγινε στά χρόνια πού πρωτοϊδρύθηκε τό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Τότε,ή δεύτερη σειρά τοΰ Άρχαιολογικοΰ Δελτίου έκανε τή λαμπρή διαδρομή της. Οί
λίγες αύτές γραμμές, πού συνοδεύουν τό «έράσμιο» τοΰτο δείγμα τής άρχαίας μικρο
τεχνίας, είναι εύχές θερμότατες γιά τή ευοίωνη συνέχιση τοΰ περιοδικού.
Ή κωνική βάση τοΰ άγγείου, πού περιβάλλει κυματιστή έσωτερική έπιφάνεια,
ήταν άρχικά ένιαΐα βαμμένη. Άκολουθοΰν ύστερα δυο άρκετά πλατείες δαχτυλιδωτές
ταινίες καί πέρα άπό αύτές είκοσιτρεΐς στενές, λεπτές δαχτυλιδωτές γραμμές, πού
ζώνουν τόν κορμό τοΰ άγγείου καί τελειώνουν ψηλά στόν ώμο του. Πρβλ. τον λίγο
παλαιότερο πρωτοκορινθιακό άρύβαλλο άπό τις Συρακούσες (Η. Payne, PV, πίν. 5, 1)
πού έχει εικοσιμιά γραμμές καί έπάνω στόν ώμο «άστρο» καμωμένο άπό τέσσαρα γραμ
μωτά τρίγωνα ή τόν άρύβαλλο σέ Ιδιωτική συλλογή ( R. Lullies, Eine Sammlung
Griech. Kleinkunst, Miinchen 1955, 18 άριθ. 32 εϊκ. 13, 32) μέ άστρο στόν ώμο, κα
μωμένο άπό περισσότερα τρίγωνα.
Έπάνω στόν ώμο, μέσα σέ κύκλο, πού είναι στήν πραγματικότητα ή τελευταία
δαχτυλιδωτή γραμμή, έχουμε τρεις προτομές άπό όρνεα προς τά δεξιά μας, βαλμένες
άχτινωτά. Άπό τό κυρτό ράμφος τους κρέμεται σχηματοποιημένη ή λεία, σάν τό γράμμα
W. Οί προτομές άποδίδονται μέ «γραπτό» περίγραμμα, πού συνοδεύεται άπό έδαφόχρωμο (άβαφο) έσωτερικό ( ausgesparte Innenzeichnung) καί μέ ένιαΐα βαμμένο
πυρήνα (Πίν. 28 καί Σχεδ. 1).
Στό λαιμό τοΰ άγγείου έχουμε τρεις δαχτυλιδωτές γραμμές. Άλλους τόσους συγκεντρικούς κύκλους στόν άποσαθρωμένο κάπως δίσκο τοΰ στομίου του, πού κλίνει
λοξά προς τά μέσα. Άπό αύτούς μονάχα οί δυο διατηρούνται καλά. Στή ράχη τής κάθε
της λαβής έχουμε έντεκα μικρές όριζόντιες γραμμές, πού όσο άνεβαίνουν προς τό κύρ
τωμά της γίνονται καί πιό έλλειψοειδεΐς (Πρβλ.Nsc. 1895, 151 είκ. 37, μέ ψάρια στόν
ώμο).
Στήν υποσημείωση 1 δίνεται ή παλαιότερη καί άπό τά «κυμαΐα» άκόμη παρα
δείγματα μορφή τοΰ «πρωτοκορινθιακοΰ» άρυβάλλου. Γιά τό «κυμαΐο» σχήμα τοΰ
άρυβάλλου Θεσσαλονίκης πρβλ. τούς λίγο παλαιοτέρους του πρωτοκορινθιακούς : άπό
τήν Κύμη, Mon. Ant. XXII (1913) 235 κέ., είκ. 79, 283 πίν. 43, 8. Κ. Friis Johansen, Les
Vases sicyoniens, 16 κέ. Άπό τίς Συρακούσες (νεκρόπολη Fusco), Nsc. 1895,337, 151
είκ. 37καί 219.136 είκ. 15. Johansen, Les Vases sicyoniens, 18, πίν. IV, 3. H. Payne, NC,
πίν. 1,1. PV, πίν. 5,1. AJA 62 (1958) 259 πίν. 56. Mon. Ant. XXV (1919), 199 κέ. είκ. 133α.
Τάάγγεΐααυτά πηγαίνουν μαζί μέ τήν όμάδατών ζαρκαδιών (Hirschkuhgruppe) τοΰ J.L.
Benson ( Die Geschichte der korinth. Vasen,Basel 1953,13 άριθ.2-3. Πρβλ. H. Payne,

κό Μουσείο (ΑΕ 1917, 209. BSA 35 ( 1934/5 ) 173 πίν. 40β). Πολλά άπό τά αγγεία πού άναφέρονται
έδ(δ στήν ύποσημ. 2 έχουν κόκκινο «βερνίκι».
5.
Βλ. Έπιστ. Έπετ. Φιλοσ. Σχολής τού Άριστοτελείου Πανεπιστ. Θεσσαλονίκης, Ζ (1956)107
καί σημ. 2.
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PV, 20 καί πίν. 5, 3) καί πού ό Kiibler (Kerameikos VI, 155) χρονολογεί λίγο πριν
από τό 725 π.Χ. ενώ ό Benson στό τελευταίο τέταρτο τοΰ 8ου αί. Ό άρύβαλλος από τήν
νεκρόπολη τοΰ Τάραντος (Annuario 37 - 38 ( 1959 - 60 ) 8 είκ. Ια) μπορεί νά προηγήται ακόμη από τήν όμάδα τών αγγείων με προτομές (Benson, δ.π.σ. 14) καί άπό τό
δικό μας άγγεΐο, πού ανήκουν οπωσδήποτε μέσα στό τελευταίο τέταρτο τοΰ 8ου π.Χ.
αί. Νεώτερος άπό τά παραπάνω αγγεία είναι ό άρύβαλλος άπό τή Γέλα (Η. Payne,
Ν C, πίν. I, 6 - 7 ), πού χρονολογείται πιά στά 690 π.Χ.
Ότι ώς πρός τις «δαιμονικές» προτομές τών ορνέων ό πρωτοαττικός τεχνίτης
άντιγράφει πιστά τά τρία πρωτοκορινθιακά άγγεϊα (άρυβάλλους) τής πρώιμης πρωτοκορινθιακής όμάδας 1 μέ τις προτομές όρνέων (Vogelprotomengruppe τοΰ Benson
δ.π.,σ. 14,3) είναι άμέσως ολοφάνερο (Σχεδ. 2).

Σχεδ. 2. Mon. Ant. XXII, Πίν. XLIII.3

’Από τά τρία ώς τώρα γνωστά παραδείγματα τής όμάδας έκείνης, στά ύπ’ άριθ. 1
καί 2 (γιά τό ύπ’άριθ. 1, Νεαπόλεως βλ. τώρα καί Kiibler, Kerameikos VI, 155, δπου χρο
νολογείται ίσως λίγο ψηλά πριν άπό τό 725 π.Χ., γιά τό ύπ’ άριθ. 2, Μονάχου βλ. τώρα
καί CV Miinclien 3,πίν. 142,9,δπου άναφέρεται καί τό ύπ’ άριθ. 3, Νεαπόλεως) οι προ
τομές τών ορνέων πού είναι περισσότερες άπό τρεις, βρίσκονται στή ζώνη τής σφαιρι
κής κοιλίας τους. Στό ύπ’ άριθ. 3 δμως καί τρεις είναι καί έπάνω στόν ώμο βρίσκονται,
όπως άκριβώς καί στό δικό μας άγγεΐο. Καί σ’αύτό πάλι τά «γράμματα» W δέν κρέ
μονται άπό τό ράμφος,άλλά είναι σκόρπια στό έδαφος (έδώ Σχεδ. 2),δπως σέ ένα άλλο
λίγο παλαιότερο άγγεΐο (ΡίιιΙιΙ,ΜυΖ,πίν. 7, 28) έχουμε άνάμεσα σέ γραμμωτά τρίγωνα
τό «γράμμα» Μ. ’Ακόμη καί στά τρία άγγεϊα οί προτομές κατευθύνονται πρός τά άριστερά μας, ενώ στό δικό μας πρός τά δεξιά μας.
Καί οί μελανόμορφες προτομές άπό γρύπες τής ύπ’ άριθ. 142 οίνοχόης άπό τόν
’Αετό (’Ιθάκη), πού ό Benson (δ.π.σ. 14 καί 131) προσγράφει στήνίδια όμάδα τών άγγείων
μέ προτομές άπό δρνεα, είναι άκόμη μιά πρώιμη πρωτοκορινθιακή 2 δημιουργία, παρ’ δλο
πού έχουμε πιά σ’ αύτές μερικές φειδωλές, εγχάρακτες λεπτομέρειες καί κάποια «διακοσμητικήν αίσθηση» (Benson, δ.π.σ. 131, άριθ. 1144).
Μέ τή δημιουργία τοΰ ζωγράφου τής όμάδας τών άγγείων μέ προτομές άπό δρνεα
συγγενεύει άκόμη καί ή παράσταση προτομής πουλιοΰ καί πτήσης συνάμα, σέ «συνί
ζηση»,στόν κομματιασμένο άρύβαλλο άριθ.235 πάλι άπό τόν ’Αετό (BSA 43 (1948) 50
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κέ. είκ. 35 καί πίν. 13), πού ό Benson (δ.π. σ. 131 άριθ. 1152) χαρακτηρίζει άκόμη ώς
πρώιμη πρωτοκορινθιακή.
Τό θέμα, προτομές όρνέων καί ή τεχνική του, παρουσιάζεται στον ώμο μιας «μικκύλης» ραμφόστομης οίνοχόης τοΰ Μουσείου Χανίων, πού προέρχεται κατά πάσαν
πιθανότητα άπό τή νεκρόπολη τής Κυδωνιάς (Forschungen auf Kreta 1942, 1951, 79,5
καί πίν. 52,1. CV Miinchen 3, στον πίν. 142, 9). Είναι κρίμα πού ή «ύστατη μινωική»
αύτή οΐνοχόη δέν μπορεί νά χρονολογηθή μέ ακρίβεια. Δέ φαίνεται όμως πώς μπορεί
καί νά προηγήται χρονικά άπό τήν πρωτοκορινθιακή όμάδα τών άγγείων μέ προτομές
άπό όρνεα. Έτσι δέν μπορεί, όπως φαίνεται, νά συνάψη κανείς μέ τήν κρητική τέχνη
(βλ. καί σημ. 1) τήν άναμφισβήτητη έξάρτηση τού θέματος άπό τή μνημειώδη ζωγρα
φική. Θά πρέπει ώστόσο νά μήν παράλειψη κανείς νά σχετίση τήν παράσταση τής
οίνοχόης μέ τήν παράσταση ενός άλλου αγγείου τοΰ ίδιου Μουσείου (Forschungen auf
Kreta, σ. 75, πίν. 3, 1, 50. 740), όπου οι άλλεπάλληλες σειρές άπό 7, 7 καί 9 πουλιά,
έχουν άκόμη κάτι άπό τή μινωική φυσιοκρατία!
Πρωτοκορινθιακή έπίδραση θά πρέπει νά δή κανείς άκόμη καί στον κυκλαδικό (;)
άρύβαλλο στή Θήρα (Pfuhl, AM 28 (1903), Beil. 33, 14. Φωτογραφία Γερμανικού
Άρχ. Ινστιτούτου ’Αθηνών Κ 41, άριθ. 885 ), όπου ώστόσο ή πηγαία κορινθιακή δη
μιουργία δέν άποδίδεται μέ τήν ίδια πρωτοαττική «άκρίβεια», όπως στό δικό μας άγγεΐο.
Τό ίδιο ισχύει καί γιά τις προτομές άπό λεοντάρια, τέρατα καί άλογα τών διαφόρων
κυκλαδικών εργαστηρίων (D61os, XV, πίν. XXIII, Ιΐα-β, XXIV, 11c. Delos, XVII, πίν.
XXIX 6 καί 10), άν έξαιρέση φυσικά κανείς γιά τήν ύψηλή ποιότητά τους τά λαμπρά
«παριανά» παραδείγματα (Delos, XVII, πίν. XVa-β, XVIII, group C, άριθ. 1 κέ.).
Τά δυό μεγάλα καλλιτεχνικά κέντρα, ή ’Αθήνα καί ή Κόρινθος, άκολουθοϋν στά
γεωμετρικά χρόνια δυό διαφορετικούς δρόμους. Ή άττική άγγειογραφία, άν καί χαραχτηρίζεται άπό μιά κίνηση καί μιά πολυχρωμία (Buschor, Gr. Vasen, 18 κέ. καί είκ.
12 -17. Rumpf,MuZ, 25 κέ. Benson, δ.π. 66 καί 81), επιμένει άκόμη στήν υποταγή τής
παράστασης τοΰ άνθρώπου καί γενικά τής ζωής μέσα στό πλαίσιο τής συνολικά γεω
μετρικής διακόσμησης καί δταν άκόμη πρός τό τέλος τοΰ 8ου αί. παίρνουν οί μορφές
δλο καί περισσότερο «μένος». Ή γεωμετρική παράσταση, είτε γιά τήν «ένορατική»
άπόδοση τοΰ γύρω κόσμου πρόκειται, είτε γιά τό άφηρημένο καί στή σύλληψή του
κόσμημα, είναι ώστόσο άπλώς μιά έπιφάνεια.
’Αντίθετα μέ τήν άττική, ή κορινθιακή γεωμετρική διακοσμητική είναι λίγο
«θλαστή», τσακιστή (Buschor, Gr. Vasen, είκ. 23-34· Benson, δ.π.σ. 66) καί σ’αυτό όφείλεται ή ξεχωριστή άγάπη τών έργαστηρίων της γιά τήν άπλή, γραμμωτή διακόσμηση,
τόσο στά μεγαλύτερα σχήματα δσο καί στά «μικκύλα» προϊόντα τους.
Ή πρωτοκορινθιακή παράσταση δμως καί μαζί της ύστερα καί κάθε σύγχρονη
κατά τόπους δημιουργία (κρητική, κυκλαδική, άττική) παίρνει μιάν άληθοφανή σωματικότητα (F. Matz, Griech. Kunst 1,214). Ή σωματικότητα αυτή είναι τό φανέρωμα
καί τό άποτέλεσμα μιας άλλαγής, τής γέννησης δηλ. τής μνημειώδους ζωγραφικής,
πού ό Πλίνιος τήν προσγράφει στούς Κορινθίους καί κανείς πιά σήμερα δέν άμφιβάλλει
γιά τήν άλήθεια τής πληροφορίας του (Rumpf, MuZ, 32 κέ. καί σημ. 6. Benson, δ.π.
σ. 65 κέ. 81 κέ.).
Ό σωματικός δγκος καί ή έκφραστικότητα είναι τό γνώρισμα καί άλλων πρωίμων
πρωτοκορινθιακών άγγείων, άλλά κυρίως τών άγγείων τής όμάδας μέ προτομές άπό
δρνεα, πού θά πρέπει οί κεραμείς νά τά χρωστούν στήν παρόρμησή τους άπό τή μνη6
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μειώδη ζωγραφική. Ή καλλιτεχνική δημιουργία έρχεται τώρα, γύρω στις άρχές τού
τελευταίου τετάρτου τοϋ 8ου αΐ.,σέ μιά όλοκληρωμένη άντιπαράσταση τοϋ ύποκειμένου
μέ τόν γύρω κόσμο. Άλλοιώτικα δέν μπορεί νά έρμηνευθή ή «δαιμονική» έκφραστικότητα τών μορφών τής έποχής αυτής, πού μέ τόν καιρό θά τή διαδεχθή μιά «πιό ρέουσα
κινητικότητα» τοϋ σχεδίου.
Ή τελευταία αύτή φάση δέν παρουσιάζεται άκόμη στήν όμάδα τών άγγείων πού
θά πρέπει νά έχη ύπόψη του τό δικό μας, άπό τό όποιο λείπει άκόμη όλότελα καί τό
κόσμημα, λείπει δηλ. ή διακοσμητική πιά διάθεση. Καί ή λιτή άπ’ τήν άλλη μεριά
παράσταση τής προτομής τοϋ όρνέου είναι άπομονωμένη στή μνημειώδη τόλμη της,
όπως απουσιάζει άκόμη άπ’ αύτήν καί ή μελανόμορφη τεχνική τής πρώιμης πρωτοκορΐνθιακής 2 φάσης (Kiibler, Altatt. Mai. 15).
Οί προτομές τών όρνέων τοϋ άρυβάλλου Θεσσαλονίκης στέκουν έτσι καί μέσα
στήν πρωτοαττική άγγειογραφία σά λαμπρά παραδείγματα «πρωταρχικής» σημασίας,
γιατί γενικά ή παράσταση τοϋ όρνέου συνεχίζει άκόμη τή γεωμετρική σιλουέττα τοϋ
πουλιοϋ. Μονάχα τά λίγο νεώτερα όλόσωμα πουλιά (700 π.Χ.) τοϋ ζωγράφου τών γυπών
(Wulture painter τοϋ Cook, BSA 42(1947), 139 κέ. είκ. 2) στις δύο ύψίποδες φιάλες καί
σέ ένα πώμα στό Λοϋβρο (πού ή J.M. Davison, Attic Geometr. Workshopes, XI Yale
Class. Stud., 1961, 53 κέ. καί 149 κέ. δέν τις ένσωμάτωσε στό ίδιο έργαστήρι) καί κυρίως
ό άετός (;) ή γύπας 6 στό όστρακο άριθ. 155 άπό τή βάση τοϋ κρατήρα C στό Mainz
(Hampe, Ein friihattischer Grabfund, σ. 24, 36, 55, 79 καί πίν.23,3), τοϋ μεγαλόπνοου
ζωγράφου Ν, μας δείχνουν στήν τελευταία δεκαετία τοϋ 8ου π.Χ. αί. τήν «εύφορία»
τοϋ πρωτοκορινθιακοΰ σπόρου πού έπεσε λίγο πριν στήν άττική γή.
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ

6.
Γιά τά όρνεα καί τήν έρμηνεία τους ώς γΟπες βλ. Hampe, δ.π., σ. 85. Γιά τήν παράσταση γε
νικά τών πουλιών βλ. Claus Kruger, Der fliegende Vogel in der antiken Kunst bis zur klass. Zeit,
Diss. Munster 1940, 49 κέ. πίν. 12 κέ.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 17 (1961/62)
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Άρύβαλλος Μουσείου Μονάχου άρ. 651
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