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NOTÍCIA ACERCA DE VASOS GREGOS
EXISTENTES EM PORTUGAL
U. a PARTI.

É nosso intuito, nesta segunda parte do nosso trabalho, estudar
ou dar notícia dos vasos gregos pertencentes a três colecções de arte
diversas, todas de Lisboa ou arredores. Agradecemos a gentileza com
que no-las franquearam aos Ex.11108 Senhores Duque de Palmella e
Dr. Manuel Vinhas e à Fundação Gulbenkian. Ao Prof. Sir John
Beazley, com quem tivemos a honra de trabalhar mais uma vez na Universidade de Oxford, agradecemos os preciosos ensinamentos e indicações
com que generosamente nos orientou e aconselhou, e ao Prof. A. D.
Trendall algumas sugestões feitas por carta, adiante especificadas;
ao Instituto de Alta Cultura, as facilidades concedidas para a elaboração do nosso estudo, de que este artigo é uma parte.

VASOS DA COLECÇÃO DO SR. DUQUE DE PALMELLA

É uma colecção de dezoito vasos, encontrados, segundo informações do seu possuidor, em escavações em Herculanum e Pompeia por
Dom Manuel e Dom Alexandre de Sousa Holstein(l). quando embai(1) Dom Manuel de Souza casou com Dona Mariana Leopoldina, Princesa
de Holslein e Condessa de Sanfré, no Piemonte, e foi embaixador em Roma; deste
casamento nasceu Dom Alexandre de Souza Holstein, que também foi embaixador
em Roma; um filho deste Senhor, Dom Pedro, foi o 1.° Duque de Palmella; por sua
vez, o segundo filho deste último foi o Marquês de Souza Holstein (informações
biográficas amavelmente fornecidas por S. Ex.ft o Sr. Duque de Palmella). Ora
foi precisamente este Marquês de Sousa Holstein aquele titular que, rui qualidade
de vice-inspector da Academia de Belas-Artes, assinou uma escritura com o Sr. Anló-
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xadores de Portugal cm Roma, c tra/idos para o nosso País pouco
depois da subida ao trono de D. Maria II. ou seja. por voltas de 1834.
Os vasos têm continuado sempre na posse da Ex. m a Casa Ducal de
Palmella e encontram-se presentemente num dos palácios do Senhor
Duque em Lisboa.
No apêndice à sua obra Die antiken Bildwerke in Madrid, 1862,
p. 329, c ainda na notícia sobre antiguidades portuguesas inserta no
Bulletiino deWIstituto di Corrispondenza Archeologica, Roma. 1862,
p. 199, Emil Hiibner refere-se à existência destes espécimes, que não
lhe foi possível ver. Uma breve nota não assinada (1) encontra-se no
Archiva Piítoresco, Lisboa, vol. iv. 1861, p. 48, consoante já dissemos
na primeira parte deste artigo, publicada nesta mesma revista, no
vol. vn-viii. 1956. pp. 177-194. No mesmo volume, na secção intitulada Archaeologica, a cargo do Dr. J. M. Bairrão Oleiro, lê-se, a
p. 278, que a Dr. a Maria de Lourdes Bártolo se ocupou desta colecção em comunicado à Associação dos Arqueólogos Portugueses, do
qual, por estar inédito, não pudemos tomar conhecimento.
Damos a seguir a descrição e interpretação de cada uma destas
peças.
Ânfora Panatenaica

Ânfora panatenaica com tampa (que parece pertencer-lhe), mas
não das que eram concedidas de prémio. Dada como proveniente
das escavações de Herculanum e Pompeia. Data: final do séc. vi a. C.

nío de Faria Gentil, mediante a qual era concedida ao Estado a posse dos objectos
encontrados na sua propriedade, em Alcácer do Sal. e a liberdade de efectuar pesquisas no local (cf. o que sobre este assunto escrevemos na I." Parte deste trabalho,
publicada no vol. vii-vni, 1956, desta mesma rcvLsta. pp. 177-178).
Li curioso notar como a mesma ilustre Familia se encontra assim ligada à aquisição de uma grande parte das peças de cerâmica grega existentes no nosso País.
(1) Nessa nota dcscrcve-sc c ilustra-sc um vaso grego do Museu de Viena de
Áustria, que figura em Witte et Ixnormant, L'Élite des Monuments Céramographiques.
As breves considerações desse autor anónimo terminam deste modo: «Na casa dos
duques de Palmella deve existir um vaso semelhante, que foi comprado pelo duque
velho no leilão do espólio da marquesa de Niza, D. Lugénia».
Si' .i semelhança residia no assunto (Ataoa a toucar-se, ladeada poi duas
mulheres), o vaso já não se encontra na colecção. Se a identidade era só formal,
então é o kalyx-krater campaniense, adiante estudado.
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A. (Fig. 1)
Atena na posição característica das ânforas panatenaicas de prémio: a sua figura levanta do ch3o um calcanhar e usa a aegis coberta
de escamas e orlada de pequenas serpentes. \ pequena e gorda e veste
um peplos simples. O emblema do escudo é uma cabeça de cetáceo.
Está ladeada por duas colunas. Estas não são encimadas por galos,
pois trata-se de uma imitação não-oficial das ânforas panatenaicas.
B. (Figs. 2 e 3)
Cena de pugilato. No meio. dois atletas com barba lutam.
À esquerda, um treinador ou árbitro, também com barba, e envolto
no seu hintation, está a observar o combate. Segura um bastão numa
mão e três ramos na outra. À direita, outro atleta olha para a contenda; tem o braço direito ligeiramente erguido. Na parede está
pendurada roupa.
Trata-se de uma cena extremamente vulgar no reverso de ânforas
panatenaicas. Cf. CVA British Museum B 140. fase. I, in He, estampa 4,
n.° 2; B. 604, m Hf, est. 2. n.° 4 e B. 603, m Hf, est. 2. n." 5; CVA, Louvre. Inv. Campana 192, Catai. F 276, fase. v, m Hg, est. 1, 5-6: CVA,
Bruxelles, Inv. A 13b, fasc. i, m He. est. 13. 5.u: CVA, Museo Nazionale Tarquiniense, Inv. n. 627, fasc. î, m H, est. 17,2; CVA Madrid,
Inv. 32647. fasc. i, m Hc, est. 28, 1-b.
Hydria pestense
Hydria pesiense(l). de figuras vermelhas (Figs. 4 a 8). Proveniência idêntica à do vaso anterior. Data: séc. tv a.C.
No meio. uma macieira carregada de frutos, com uma serpente
enroscada em volta. À esquerda, uma Hespéride de peplos às pintas
e com uma tainia no braço esquerdo está a alimentar a serpente com
uma phiale que tem na mão. Com a outra mão, colhe uma maçã
da árvore. Atrás dela encontra-se outra Hespéride. que leva um cesto
de fundo chato, cheio de maçãs. Há mais maçãs num cesto grande,
colocado entre a primeira Hespéride referida e a árvore, e mais algumas
espalhadas pelo solo, à direita, entre a árvore e um jovem, que tem a

(I) Propomos este etnónimo para qualificar a cerâmica proveniente da colónia grega de Pesto, cujo estilo é muito característico.
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perna esquerda apoiada numa rocha e segura uma lança com a mão
esquerda, enquanto, com a direita, colhe uma maçã da árvore. Usa
uma clâmide pelos ombros, uma grinalda em volta do peito, um «barrete frígio» na cabeça e botas. A fechar a cena, do lado direito, está
outra Hespéride, também com uma maçã na mão direita. A Hespéride que está no meio e a da direita usam uma sphendone no
cabelo. A outra Hespéride e o jovem têm cabelo comprido e encaracolado.
A espalda (1) é ornamentada com palmetas na frente e com heras
nos lados e reverso. Por baixo de cada uma das asas laterais, encontra-se uma grande cabeça de mulher com sphendone. No reverso,
decoração com palmetas muito trabalhada; a parte inferior do vaso é
ornamentada com motivos ondulados.
Esta hydria foi descrita em pormenor por Gerhard, Gesammelte
Akademische Abhar.dlungen uru! Kleine Schríften, I. Band, Berlin, 1866,
p. 65, mas nunca publicada. Nesse trabalho se afirma que tal vaso
se encontrava em Nápoles em 1825. O autor mandou um desenho
dele a H. Heydemann, que refere o facto ao incluir o vaso entre as representações do mito das Hespérides na Itália Meridional (na letra O da
lista contida no seu Berliner Winckelmann Progromm, Humoristische
Vasenbilder ans Unferitalien, Berlin, 1870). Posteriormente, foi mencionado por F. Brommer no seu artigo Herakles und die Hesperiden
auf Vasenbildern in Jahrhuch des Deutschen Archaeoiogischen Instituís,
Band 57, 1942, na lista da pág. 119, nos seguintes termos:
«14. Friiher Neapel; Hydria: Gerhard a. O. [Ges. Ak. Ahh.]
65. 4 - Heydemann a. O. [B. W. Pr.].»
O mesmo autor repete estas indicações nas suas Vasenlisten zur
griechischen Heldensage, Marburg. 1956, p. 42.
Por conseguinte, sabia-se apenas que a hydria tinha estado em
Nápoles, mas havia-se perdido o seu rasto.
Ora a hydria Palmella é dada como tendo sido encontrada em
escavações de Herculanum e Pompeia por Dom Manuel e Dom Alexandre de Souza Holstein, ao tempo em que eram embaixadores de

(I) Usamos este termo para designar a parte da hydria que liga o colo ao
bojo (ingl. shoulder, alem. Schulter).
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Portugal em Roma, e toda a colecção, que foi herdada pelos seus descendentes, veio mais tarde para o nosso Pais, no segundo quartel do
séc. xix, conforme já dissemos. Portanto, não só a descrição de
Gerhard corresponde ao presente vaso, como também há perfeita
concordância cronológica, o que nos habilita a concluir que a hydria
foi de novo encontrada e localizada.
Quanto à interpretação, já tinham surgido dúvidas a Gerhard,
no que toca à identificação do jovem. Conforme dissemos acima,
apenas usa uma clâmide e um «barrete frígio» na cabeça, cothornoi
nos pés e uma lança na mão esquerda. Evidentemente que a pessoa
que se espera encontrar no Jardim das Hespérides é Hércules, mas não
traz nenhum dos atributos que habitualmente o caracterizam, nem a
pele de leão nem a clava (1). Usa-os noutros vasos, excepto talvez
num que se encontra no Museu de Nápoles, c que foi descrito por
Gerhard, Ahhandlungen, p. 64, 3. nos seguintes termos:
«3. Herakles und eine Hesperide; dreihenkliges Gefáss im
Museum von Neapcl (Neapels Ant. Bildw. I. S. 383). Mittern der Schlangenbaum; die Hesperide, die linkerseits dem
Drachen die Schalc reicht. halt einen mit einer Binde geschmUckten Palmzweig fur Herakles bereit, der bekránzt. mil
Chlamys und Lanze angetan, in der Linken einen Apfel halt,
mit der Rechten aber andere zu pflucken bereit ist. Ais
baechisches Attribut ist oberwárts ein Reh, im Hintergrund
iiberdies tin Panther angebracht».
Esse vaso é uma hydria campaniense, 2852 de Nápoles, mencionada de novo por Heydemann, Berliner Winckelnuom Programm,
p. 5 e 7. e Brommer. Jahrhuch, N.° 3 e Vasenlisten, p. 42, D. 3. Além
(1) Já diversas vezes se elaborou a lista dos vasos que representam Hércules
no Jardim das Hespérides. A primeira foi feita por Gerhard, Âhhamilungen. depois
por H. Heydemann, op. cit., e a mais completa por Brommer, Jahrbuch, mais tarde
completada pelo mesmo em Herakles, Die zwõlf Taten des Helden ht antiker Kunst
und Literalur. Bòhlan-Vcrlag, Múnstcr-K5ln, 1953, pp. 94-95, e VasenUsten zur griechischen Heldensage, cit., pp. 41-42. H. Metzgcr, Les Représentations dans la Céramique Aitique au IVe Siècle, Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de
Rome, Paris, De Boccard, 1951, pp. 202-210, trata somente de representações
áticas, conforme o título o indica. Veja-se também Roscher e Pauly-Wissowa,
SM. Hespérides.
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disso, foi atribuída ao Pintor das Danaides pelo Prof. Sir John Beazlcy,
Groups of Companion Red-Figure in Journal of Hellenic Studies, 63,
1943, p. 76, n. 3, que manifesta dúvidas acerca da possibilidade da identificação do jovem com Hércules.
Não nos foi possível ver uma reprodução desse vaso, mas afigura-se-nos que seria mais um exemplo da representação de um jovem
não claramente identificável no Jardim das Hespérides. Encontram-se exemplos de confusão na figuração de Hércules em Gerhard,
Auserlesene griechische Vosenbi/der, Berlin. 1843, p. 169 e Anmerkung
39, p. 171, Anm. 44 e pág. 176, c num kalyx-krater (1) ático tardio,
de figuras vermelhas, pertencente à Colecção Hoppin. CVA, est.
18, 1-2(2). Também numa ânfora publicada por Inghirami, Mon.
Etr. v. est. xvu, Londres F 148: uma serpente com duas cabeças enrolada em volta de uma árvore; à esquerda, uma Hespéride: Hércules
sem atributos, inteiramente nu, à direita (3).

(1)

Descrito ibidem do seguinte modo:
«The subject is doubtful. The presence of the Silens and the
ihyrsos would seem to indicate a Bacchic scene so that possibly on one
side we may have a bearded Dionysos with a youthful Dionysos on
the reverse. The female figure may possibly be Ariadne. The significance of the apple tree cannot be told, since by no possibility can
the Garden of the Hespérides (a favourite subject of the Meidian group)
with Herakles be recognized.»

(2) Por vezes, um mito raro pode explicar uma representação insólita.
É o caso do grupo de «Diónisos e uma Amazona», em vez do habitual
«Hércules e uma Amazona», numa ânfora de colo cm Bolonha, para a qual Dietrich
von Bothmcr, Amazons in Greek Art, Oxford Monographs in Classical Archaeology
Edited by J. D. Beazley and Paul Jacobsthal, Oxford, at the Clarendon Press, 1957,
p. 72, apresenta como provável:
...«the faint possibility that the Swing Painter here as so often in his
work drew on the large store of lesser known myths and really intended
this picture to be Dionysos and one of the Amazons»...
Tal mito, continua o mesmo autor, está documentado cm Plutarco, Quaestiones
Graecae 56, Pausânias vu. 2, 7, Tácito, Annales, 3,61 e Séneca, Oedip., 479-83, e
ainda nas esculturas de Éfeso.
(3) Há ainda um krater de sino beócio, Collignon-Couve n." 1894; Tsountas,
'EfprjfiSAQx-, 1883, est. 7a; Campo, I drammi satiteschi, p. 167 (que nos foi apontado
pelo Prof. A. D. Trendall) que mostra no centro uma árvore com fruto e uma ménade
ao lado; à esquerda, um homem com traje oriental, e à direita um sileno com um
tirso. O Prof. Trendall declara (por carta) que a associação de uma figura em traje
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Regressando ao nosso vaso: Gerhard, Akademische Abhandlungen,
p. 65. pensou em Perseu a caminho das Górgonas, mas logo reconheceu
que nesse caso seria de esperar que levasse uma harpe (1), e concluiu que
essa hipótese acabaria por se tornar tilo difícil como a identificação com o
famoso herói tebano. Conhece-sc um pequeno número de vasos nos quais
as Hespérides estão representadas no seu jardim sem qualquer alusão a
Hércules, embora a interpretação desses exemplares seja um problema
ainda em aberto. São eles F I L na lista de Heydemann : um kalyx-krater
italiota de figuras vermelhas, de Nola, no Museu de Nápoles. n.° 2885.
descrito por Gerhard, Abhandlungen, pp. 63-64. n.° 1 (uma Hespéride
de cada lado da árvore, estando a da esquerda a alimentar a serpente;
ambas as Hespérides têm os seus nomes escritos; um terceiro nome.
que não é fácil de interpretar, encontra-se junto da árvore, à direita)
e reproduzido pelo mesmo na est. XX, 3 (Brommer, Vasenlisten, p. 42.
n.° 5); um krater de volutas apúlio. de Ruvo, no Museu de Jatta. publicado no Bullet fino Areheologico Napolitano, N.S., Anno V, 1857, tav. xn
(onze Hespérides cm volta da árvore com a serpente enroscada: esta
última está a ser alimentada por uma delas; algumas transportam
hydriae, outras estão a touear-sc). Brommer. Vasenlisten, n.° 8; e uma
pelike apúlia, de Catânia. colecção de Jatta. est. 90, 768, publicada por
Inghirami, Mon. Etruschi, v, 18 (Libertini, Museo Biseari) (uma serpente enroscada em volta de uma árvore está a ser alimentada por
uma mulher; uma mulher sentada, a abrir uma caixa; mais duas mulheres de cada lado estendem os braços cm direcção à árvore; num nível
inferior, outra mulher prepara-sc para pegar num espelho; um Eros(2)),

oriental com a árvore de fruto é ceriamenic rara c poderá ser uma versão satírica
da lenda.
(1) «nem Perseus die Harpe m versagen ware iiherdies fast eben so schwierig
gewesen ais dem Herakles die Keule.» (pp. 65-66).
(21 Sobre a representação de Eros em ligação com o Jardim das Hespérides,
vide Furtwângler-Reichhold, est. 79.2 ihydriu ática de figuras vermelhas do British
Museum) e est. 57.2 {pyxis ática de figuras vermelhas, também em Londres). Veja-se
ainda Furtwanglcr, Eros in der Vasenmalerei, Munchen, 1874, p. 38. O mito do
Jardim das Hespérides podia facilmente associar-sc com o amor e o casamento, uma
vez que as maçãs tinham sido um presente nupcial de Ge a Hera, por ocasião dos
seus desposorios com Zeus, segundo Ferécides. fr. 33 apud tchol, Apolónio de
Rodes, ív, 1396.
Uma árvore carregada de frutos não tem forçosamente de representar o Jardim
das Hespérides: assim, por exemplo, a lekanis de 1 eninegrado (Furtwãngler-Reich-
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Brommer. Vasenlisten, p. 42, n.° 10. A estes Metzger acrescenta ( I )
uma pelike no Museu de Ermitério, St. 1788, Brommer, p. 42,
17 (b 7).
Quanto à nascente que sai de debaixo da árvore no supra-mencionado krater de volutas, estaria de acordo com a descrição do Hipólito
de Euripides. 748-750:
Kgffvai r' àjufÍQooíat yj"1'
rai ZI]VQQ fieXáúçcw nagà *olxatc
Também se fala de uma nascente em Apolónio de Rodes, Argonautica, iv. 1411-1460.
O krater de volutas de Jatta nào tem frutos alguns, mas apenas
folhas (2). A mesma ausência de frutos pode verificar-se numa pelike
do séc. iv a. C. de Nova York, 08.258.20, Richter. Red-Jigured Athenian
Vases, est. 162, 163. 173, citada por Brommer, Jahrbueh, pp. 117-118.
Na hydria Palmella. pelo contrário, dá-sc extraordinário relevo
à abundância de maçãs. Tão grande é ele que Heydemann (3) o levou
à conta de intenção humorística na representação do milo e por conseguinte o comparou com Nápoles 2893 (Ruvo), Gerhard. Tafel 20,1
(no qual uma pequena pantera uiva a uma serpente) e com Nápoles
2873 (Pcsto), da autoria de Asteas. Apenas eram necessárias três
maçãs, afirmou, e o pintor põe montes delas em toda a parte (4).
hold, esi. 68: uma noiva pelo Pintor de Eleusis) e uma hydria de figuras negras de
Munique 1712 A pelo Pintor A. D. (pomar com mulheres a colher fruta: cf. Prof.
Bcazley, Some Inscriptions on Greek Vases, VI in American Journal of Archaeology;.
58, 1954, pp. 188-9 e est. 29). A chamada «Botija das mulheres a apanhar maçãs»
{«Apple-gatherers bottle»), há pouco encontrada em Pesto (A. D. Trendall in Supplement to the Journal of Hellenic Studies, 1956, p. 57, fig. 10; B. Neutsch in Jahrbueh
des Deutsche» Arthaelogischen instituts, Archaeologischer Anzeiger. Band 71, 1956,
p. 410, Abb. 133) mostra um Eros no cimo de uma árvore, a deitar abaixo fruta,
que duas mulheres apanham.
(1) Op. cit., p. 204.
(2) Alguns vasos outrora incluídos na lista do Jardim das Hespérides foram
posteriormente retirados. Sobre o assunto vide Brommer, Jahrbueh, p. 106.
(3) Op. cit., p. 8.
(4) «...Soviel Àpfel dass schon ein grosser Kalathos damit gefiillt ist und
ausserdem einc Hcsperide noch cine grosse Schiisscl voll goldencr Ãpfel bercit hált,
wãhrend nur drei (vgl. Antiphanes fr. 58 Meineke (in. 33); Apoll. Bibl. u. 5, II, 11)
Àpfcl genúgten.»
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Não creio que tal intenção humorística esteja presente neste nosso
vaso. e penso que o número de maçãs que, segundo as fontes literárias (1). eram consideradas necessárias, não deve preocupar-nos mais
do que as variações no número das Hespérides, que podem oscilar entre
uma e onze.
Regressando à questão da identificação do jovem, penso que
poderá ter acontecido aqui algo de semelhante ao que se verifica com
os casos de confusão citados acima. O pintor teria pensado em
representar Hércules no Jardim das Hespérides, e. ao realizar o seu
trabalho, fez o retrato de um jovem com aspecto muito semelhante a
Jasão, que costuma usar clâmide e kothornoi. Jasão e os Argonautas
estavam intimamente ligados ao mito do Jardim das Hespérides, conforme o demonstra a narrativa de Apolónio de Rodes. Argonautica,
iv, 1393-1462, e a cena do registo inferior do vaso de Meidias no British
Museum, embora nele falte Jasão (2). Não se trata sequer de supor
que o pintor tenha seguido aqui uma versão afim à que foi utilizada por
Apolónio de Rodes, uma vez que, quando os Argonautas lá chegaram,
já Hércules tinha matado a serpente no dia anterior. Mas poderá
pensar-se que de certo modo ele confundiu as duas figuras e. por
conseguinte, representou como Jasão aquele que devia ser Hércules,
tanto mais que havia vasos que figuravam uma cena algo semelhante:
uma árvore com uma serpente enroscada ao meio; à esquerda Medeia
e à direita Jasão; de ambos os lados, outras figuras menores. É uma
cena desse género a que pode ver-se num krater de volutas de Nápoles
3248 (A. D. Trendall, Paestan Pottery, fig. 62 - o chamado «Krater
de Jasão»). Todas estas circunstâncias podem ter contribuído para
produzir uma certa confusão, tanto mais que, para quem olhar de
relance, ambas as cenas têm um aspecto quase idêntico (3).
Seja como for. este quadro corresponde a uma segunda fase no
mito de Hércules no Jardim das Hespérides, tal como já tem sido fre-

( 1 ) Cf, nota anterior.
(2) A despeito da interprelaçâo de Gerhard, Notice sur le vase de Midius au
\fu\cc liritanniqut Berlin, IMO. reimpresso em Kleine Schrtftett, p. 190.
(3) Pode observa r-se uma interrelaçào entre estas duas aventuras igualmente
Famosas em Juvenal, xiv, 113-114:
certe magis quam si fortunas seruet easdem
Hesperidum serpens aut Ponticus .
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quentemente definida (1), quando à primitiva luta e morte da serpente
sucedeu uma agradável conversa no jardim. Tal mudança aparece
no séc. iv a. C. e poderá explicar o motivo por que falta a serpente no
kalyx-krater do Petit Palais, 327 (Est. XXVII, 3. Metzger) (2).
É uma cena tranquila, delineada numa disposição bastante simétrica.
Esta observação conduz-nos à questão da autoria do vaso.
O Prol". Beazley lembrou-se do Pintor do Orestes de Boston. Encontram-se aqui algumas das características que lhe são atribuídas pelo
Prof. A. D. Trcndall (3), nomeadamente a face inexpressiva, lábios
muito cerrados e comprimento desproporcionado da parte inferior do
corpo, e cintura fina c marcada: bem como o uso de ornamentos nas
roupagens e de uma dupla barra pelo meio do chiton abaixo. Não
vejo aqui, no entanto, outros caracteres distintivos de importância,
assinalados pelo mesmo autor, como o olhar atento.
O Prof. A. D. Trcndall pensa (4) que poderá pertencer ao Grupo
Asteas-Python. Não encontro a maior parle das características que
atribui a Asteas na p. 37 do seu livro Paestan Pottery. E o que me
parece mais decisivo do que qualquer outro argumento é o facto de
A-teas ter pintado a mesma cena com Hércules coberto com a pele
de leão c encostado à sua clava, à maneira tradicional, no famoso
«Lekythos das Hespérides», que se encontra em Nápoles. 2873, e que
está assinado.
Por outro lado. a decoração do reverso tem um aspecto muito
semelhante à do lekythos aribalesco encontrado recentemente em Pesto.

( I) Por exemplo, por Brommer, Jahrhuch, p. 118; Metzger, pp. 206-208; A. D.
Trendall, Paestan Pottery, p. 21. Brommer chega mesmo a di/er que o quadro
faz lembrar a vida de além-túmulo nos Campos Elisios. A relação entre o mito do
Jardim das Hespérides e a crença numa sobrevivência com felicidade é afirmada
por M. P. Nilsson, Minoan-Mycenaean Religion, pp. 547-548. Tratei deste assunto em
Concepções Helénicas de Felicidade no Além, de Homero a Platão, Coimbra. 1955,
pp. 40-42.
(2) A maior parte das fontes literárias referc-se a ela: Sófocles, Trachiniae,
1099-1100; Euripides, Hercules, 394-400; Apolónio de Rodes. IV. 1394 seqq. e o
schol. referente à versão de Ferécides; Pausànias VI. 19,8. Algumas omitem-na,
talvez por se encontrarem em fragmentos. É o caso de Mimnermo, fr. 10 Diehl ; Sófocles, fr. 297 Nauck. Outros, porque é uma referência principalmente atinente a
outros aspectos, como Aristófanes, S'ubes, 271; Euripides, Hippolyios, 742-751;
Isócrates, Helena, 24; Calímaco. Hymni. III, 164.
(3) Paestan Pottery, pp. 79 e 83.
(4) Informação dada por carta.

VASOS GREGOS EM PORTUGAL

21

com a purificação de Orestes (A. W. van Buren in American Journal
of Archaeology, vol. 62, 1958, p. 420, est. 113, tigs. 9-10; A. D. Trendall
in Journal of Hellenic Studies, Supplement, 1958, p. 37, fig. 12; P. C.
Sestieri in Bollettino d'Arte, XLI1I, I. 1958, pp. 57-58 e figs. 23, 24, 25).
conforme sugere o Prof. Trendall também. Igualmente possui duas
palmeias sobrepostas no meio, de onde irradiam motivos menores
- rolos e flores campanuladas.
Muito semelhante igualmente é a decoraçilo lateral do krater de
sino do Museu do Vaticano A D I (Trendall, Vasi antichi dipinti, est. vil
e ix c), que apresenta a particularidade de ter uma grinalda branca de
hera ao longo da parte superior da cena, continuada pelo habitual
festão de folhas de loureiro, liste vaso foi atribuído a Asteas por
Zahn, FR, m. p. 191, mas Hauser, FR ill, p. 60, n. 2, Watzinger, ibidem, p. 372, n. 2. n.° 15 e Trendall. Paestan Pottery, p. 62, e Vasi antichi
dipinti, p. 31, dão como seu autor Python.
Seja como for, a oficina(1) de Asteas-Python está Intimamente
ligada ao Pintor do Orestes de Boston, que o Prof. Trendall supõe ter sido
um elemento mais tardio desse grupo (2); de onde resulta que se torna
ainda mais difícil atribuí-lo seguramente a qualquer deles.

Kalyx-krater campaniense
Kalyx-krater campaniense de figuras vermelhas.
idêntica à das peças anteriores. Data: séc. IV a. C.

Proveniência

A. (Figs. 9 e 10)
Dois guerreiros, dos quais um com um cavalo branco. Ambos
usam um traje osco
uma veste curta, com cinto largo
e elmos
emplumados. Os dois elmos, embora cada um com duas plumas, parecem
diferentes. O guerreiro da direita, que está junto do cavalo, tem uma lança
na mão esquerda e, com a direita, oferece um cantharos ao outro homem.
O guerreiro da esquerda também tem uma lança na mão esquerda e,
com a direita, segura unia grinalda.
(1) Sobre os motivos para se falar de uma oficina de Asteas-Python veja-se
Prof. Sir John Beazley, A Paestan Vase in American Journal of Archaeology, 48. 1944.
p. 364, e Prof. A. D. Trendall, Paestan Pottery: a Revision ami a Supplement in Papers
of the British School at Rome, XX, 1952, p. 26.
(2) Vide Prof. A. D. Trendall. ibidem, p. 38.
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Parece que os dois guerreiros estão a trocar presentes. O cavalo
que se encontra por trás do guerreiro da direita tem o corpo de frente
e a cabeça de perfil. Do solo subjacente crescem plantas de folhas
serradas; em cima pendem trepadeiras e cachos de uvas, metade brancos, metade pretos (talvez maduros e verdes'.'). Uma série de ponto*
representa seixos no solo: por baixo, corre uma decoração ondulada
ao longo do vaso.
Usou-se o branco para o cavalo, elmos, plantas, tantharos, grinalda, pontilhados e decoração vegetal.
B. (Fig. 11)
Jovem envolto num manto, com um bastão, enquadrado por
meias-palmetas. Usa uma fita na cabeça. À esquerda, um aryhallos,
e em cima, à direita, uma janela. À esquerda estão penduradas tabuinhas de escrever.
O Prof. A. D. Trendall. que viu fotografias deste vaso, atribui-o
a um importante sub-grupo do estilo AV., a que chama o Grupo do
Cavaleiro, devido à predilecção do artista por pintar homens com
cavalos. Como paralelos mais próximos, cila os seguintes:
(1) Olim Hope 299. Tillyard, Hope Vases, est. 41.
(II)

S.ta Ágata, olim Colecção Rainone; inédito.
(a) jovem ao lado de um cavalo
(b) jovem envolto num manto.

(III)

Perdido.

Ilustrado em Millin n 30.

(a) jovem ao lado de um cavalo
(b) jovem envolto num manto.
(IV)

Nápoles 1985 (inv. 82410)
(a) jovem com um cavalo numa edícula; de cada
lado, uma mulher com oferendas
(b) dois jovens envoltos em mantos.

Destes vasos, pudemos ver fotografias de (I) e (III). O vaso (I)
representa apenas um jovem com um cavalo. Usa o mesmo traje
osco e sandálias de cordões que apertam pela perna acima e segura
uma lança, tal como os guerreiros do vaso Palmella. Porém, traz uma
grinalda na cabeça c segura o cavalo pela rédea. A decoração do
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solo e da parte superior é semelhante, bem como o uso do branco.
A forma é a mesma: kalyx-krater.
O vaso (III) representa também apenas um guerreiro em traje idêntico, mas com um pé descalço; usa uma grinalda
e não um elmo
na cabeça; segura o cavalo pela rédea. Tudo o mais é semelhante ao
nosso vaso.
Ambos estão tão próximos, pelo estilo, do vaso Palmella que
não é difícil supor que foram pintados pela mesma mão.
A forma do vaso, com asas pequenas e muito recurvas, corpo
muito alto, é tardia.

Lekyihoi

Na colecção Palmella (iguram nove lekythoi, todos provenientes da supra mencionada origem. Vamos pois examiná-los.
- Lekythos bojudo ático de figuras negras (Figs. 12 e 13,1).
Data: último quartel do séc. vi a. C.
No centro, um jovem começa a correr: de ambos os lados.
jovens envoltos nos seus mantos.
Pertence ao Grupo do Corredor dos Lekythoi Bojudos (Fat- Runner Group), segundo o Prof. Beazley (sobre este Grupo,
veja-se a sua obra Attic Black-Figure Vase-Painters, Oxford.
1956. pp. 459-460).
— Lekythos ático de figuras negras (Figs. 13,2 e 14 a 15).
Data : começos do see. v a. C.
Hm homem reclinado num leito c três mulheres sentadas.
Os espaços livres em cima são preenchidos com uma decoração de folhagem.
O vaso pertence a uma série muito conhecida de cenas de
symposion, que o Prof. Beazley atribui ao Grupo de Haimon.
No seu livro Attic Black-Figure Vase-Painters, n." 551-553.
faz uma lista desses vasos, para servir de suplemento à elaborada por C. H. li. Haspels, Attic Black-Figured Lekythoi,
École Française d'Athènes, Paris, De Boccard, 1936, vol. I,
pp. 241-247. O estilo do Pintor encontra-se definido ibidem, l. pp. 130-141.
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- Dois lekythoi áticos de figuras negras, com decoração de palmctas (Fig. 16, 1 e 2). Dala: primeira metade do séc. V a. C.
Trata-se de um motivo muito divulgado. Veja-se. entre
muitos outros exemplos, CVA, Deutschland. Braunschweig,
est. II. n.° 12 e 13; CVA. Wien. Sammlung Matsch, est. 6.
n.° 1 e 2; CVA, Baltimore. Robinson Collection, ill He,
est. 38, n." 5.
Estes lekythoi provêm certamente da oficina de Beldam, e
poderão ter sido decorados pelo Pintor de Beldam em pessoa.
Sobre as características do estilo deste artista, vide C. H. H.
Haspels, Attic Black-Figured Lekythoi, i. p. 185.
— Lekythos ático de figuras negras com decoração de heras
grosseira (Fig 16,3). I).:t.! séc, \ a. C. Restaurado
Fncontra-se grande número de exemplos desta decoração,
com desenho mais fino.
Vejam-se, entre outros: CVA, Bruxelles, Musées Royaux,
est. 1, n.° 13; CVA, Copenhague, Musée National, est. 112,
n.° 17 e 18; CVA, Cambridge, Fitzwilliam Museum, i, est. 22,
n." 33; CVA, Pologne, Cracovie, Collection de l'Université,
est. 1. n.° I; CVA, Deutschland. Braunschweig, est. II,
n.° 15.
— Lekythos ático de fundo branco (Fig. 16,4). Data: segundo
ou terceiro quartel do séc. v a. C.
Desenho irreconhecível (talvez uma mulher, uma estela e
outra figura).
Provavelmente do Grupo de Tymbos. na opinião do Prof.
Beazley.
— Lekythos ático de fundo branco (Fig. 17.2). Data: segundo
ou terceiro quartel do séc. v a . C .
Desenho irreconhecível.
Provavelmente do Grupo de Tymbos, na opinião do Prof.
Beazley.
Lekythos aribalesco ático (Fig. 18,3). Data: final do
séc. v a. C .
Apenas decorado com uma barra com o motivo chamado
do cão à desfilada (dog-running pattern).
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— Lekythos aribalesco, provavelmente ático (Fig. 18.2).
final do séc. v ou séc. IV a. C .
Sem decoração.

Data:

Oinochoe
Uma oinochoe miniatural, de forma 3, próxima de um chous, com
boca trilobada c decoração de ramos de hera em branco (Fig. 18,4).
Data: final do séc. v ou séc. iv a. C. Mesma proveniCMicia.
Um vaso semelhante figura em CVA, Cambridge. Fitzwilliam
Museum, i. est. 43, 24.
A partir do séc. v a. C , esta forma torna-se muito corrente na
Itália do Sul, de modo que é difícil distinguir as áticas das italiotas.
Sobre isto veja-se CVA, Copenhague. Musée National, fase. 7, p. 138.
Taças
Também da mesma proveniência dos exemplares anteriores.
- Taça de barra (hand-cup) ou melhor, skyphos de barra [band-skyphos) ático, de figuras negras (Figs. 19 e 20). Data:
terceiro quartel do séc. vi a. C.
Um veado a pastar; de cada lado. uma pantera.
Grande número de taças desta época representa cenas de
caca ou simplesmente animais, como aqui.
Pode ver-se um motivo semelhante em CVA, Napoli. Museu
Nazionale, est. 16: CVA, British Museum, fase. 3. est. 16. 9-10.
Taça ática, negra, tipo C (Fig. 21.2) (1).
Sem decoração.

Data: séc. v a. C .

( 1 ) Sobre as formas das laças áticas, veja-sc Hansjorg Bloesch, Formen attischer Schaien van Exekias bis zuni Ende des Strengen Stlh, Bern, 1940. Dcline o
lipo C a p. Ill:
«Has wesentliehc Erkennungszeichen...ist die Form des Schalenfusses, der aus Fussplatte und Fusswulst zusammengese(/t isL».
e a p. 112 :

«Zwci Richtungen lassen sich.. klar unterscheiden: cine (Conservative, die zãh an der urspriinglich niedrig gebauten Form fosthãlt,
und eine fortschrittende, die sich im Wescntliehen zu hòheren und
strafferen Gefássen hincntwickelt.»
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— Jaça-skyphos ática, negra (Fig. 21,1).
Sem decoração.

Data: séc. v a. C .

Ânfora miniatural e lacrimatorium
Proveniência idêntica à dos vasos anteriores.
— Pequena ânfora com riscas, talvez de Cumas( Fig. 17,1). Data:
séc. V.
Como as riscas são um motivo que ocorre a muitas pessoas,
não é possível atribuir-lhes com segurança qualquer época.
Mas a forma e o conjunto é semelhante a alguns exemplos
helenislicos do Museu Ashmoleano, Oxford. É também
idêntica a uma publicada nos Monumenti dei Lincei, 22. mas
nào exactamente igual.
Estas pequenas ânforas baseavam-se em modelos da Grécia
oriental, que depois foram imitados em Cumas.
Um lacrimatorium ou unguentarium fuseiforme, ou melhor,
um vaso de perfumes, com riscas (Fig. 18,1). Data: helenístico.

COLECÇÃO DO SR. DR. MANUEL

VINHAS

Hydria ática de figuras negras
Hydria ática de figuras negras, pertencente ao Sr. Dr. Manuel
Vinhas, Estoril (Lisboa) (Figs. 22 e 23). Anteriormente fez parte da
colecção de Cook, Palácio de Monserrate (1). Sintra (Lisboa).
É uma hydria do tipo i. do último quartel do séc. vi a. C. (cf. Riehter-Milne. Shapes and Names of Athenian Vases, figs. 78-79). Infelizmente, a pintura foi muito restaurada, de modo que só os cavalos
do lado esquerdo se encontram no seu estado originário. Representa Aquiles e Troilo e uma cena de carros de cavalos na espalda.
O vaso foi incluído no Grupo de Lcagros pelo Prof. Sir John
(1) O Palácio de Monserrate foi adquirido em 1856 por Sir Francis Cook,
mais tarde 1." Visconde de Monserrale, que o embelezou e transformou numa espécie de museu. As colecções de arte que o recheavam vieram a ser vendidas em leilão
há alguns anos. Foi neste palácio que Byron permaneceu durante a sua estadia
cm Sintra.
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Beazley. com a advertência «Restaurado», sob o n." 26 (Attic Blaek-Figure Vase Painters, Oxford. 1956). Nessa ocasião, era dado como
perdido.
O vaso tem, portanto, um interesse apenas académico. A sua
história é. de facto, curiosa. Pertenceu primeiramente a Rogers, em
cuja colecção tinha o número 372, e posteriormente a Harding. Foi
publicado por Jahn. Telephos und Troilus, est. 2, e por E. Gerhard.
Vases Étrusques et Campa/tiens du Musée Royal de Berlin, 1843, est. E,
5-6, e analisado também por Secondiano Campanari in Bullet tino de/r
Istituto di Corrispondenza Archeologica, Roma. 1834. pp. 234-238. Eis
a descrição que dele fez Campanari, pp. 235-236:
«È in mezzo dei quadro un largo basamento formato di
grosse piètre quadrate in belT ordine disposte su cui ne sorge
altro minore similmente composto, dove s' inalza il simulacro
di Apollo. Intonso è il nume, ha le mani ambe levate. e
chiaro vi si legge de canto il nome di Apollon (1)».
E. a p, 238. refere-se à cena na espalda :
«L' altro soggetto figurato sotto il collo dei vaso à una
ripetizione di quelle tante corse di cocchi di cui sono pieni
i vasi destinati in premio a' vincitori di siffatti giuochi».
E prossegue:
«Solo abbiamo a dolerci che questo bel vaso, sebbenc
integro, abbia un poco sofferto nella vernice rossastra che
gli cuopre il fondo; dei qual danno sentiva ancora alcun poco
la testa délia statua di Apollo, prima che da me fosse fatto
ristorare. Del resto è però conservato, e pare che il tempo
stesso c Tacqua di cui era coperto il sepolcro dove fu ritrovato,
abbiano voluto rispettarc si bel monumento.»
Esta informação tem apenas interesse histórico, uma vez que a
interpretação está manifestamente errada. Mas fala já de restauro, o
que é importante.
(1) Nesta, como nas descrições que se seguem, substituímos os nomes gregos
pela sua transliteração latina, para obviar à dificuldade lipográfica de representar
letras do alfabeto grego arcaico.

28

MARIA HI-LENA DA ROCHA PEREIRA

Gerhard parece ter conhecido o vaso no mesmo estado. A estampa
referida acima mostra a pequena figura sobre o altar, com o braço
esquerdo erguido e os dedos a apontar para cima. Aquiles agarrou-Ihe no braço direito. A inscrição AchUleus conserva-se por cima
das cabeças dos cavalos. Entre a cabeça de Aquiles e o seu braço
esquerdo, que tem levantado, lê-se Paris, e ao longo da pequena figura
pode distinguir-se Apollon. O guerreiro que está por trás do altar
segura uma lança ligeiramente inclinada.
Eis como Gerhard descreve a cena, pp. 45-46:
«5-6. Tod des Troilos. Hydria des Herrn Samuel
Rogers zu London ... Das Gefáss ist ergânzt, dargestellt dass.
der von Herrn Rogers mir gestatteten Prufung gernass, statt
der Inschrift Apollon fuglich Troilos urspriinglich sein kann;
von den ubrigen Inschriften. die unangeruhrl blieben. mag
Achilleus beglaubt sein, dagegen wir uns erlauben, die
Inschrift Paris die als Name des Paris jedenfalls Alechsandros
heissen miisste, bis zur Nachweisung ihrer Echtheit fiir untergeschoben zu halten. Dieses vorausgesetzt, ist der von Achill
auf Apollo's Altar an Troilos verùbte Frevel unverkcnnbar;
aus dem skáischen Thor kommt rechterseits Hektor mit spáler Hulfe herbei. wãhrend linkerseits zugleich mit Achill's
Wagen vielleicht auch Beistand der Griechischcn vermuthet
werden darf.»
No seu estado actual, apenas uma das três inscrições acima
mencionadas se conserva; é a de Achilleus, que evidentemente diz
respeito ao guerreiro entre os cavalos e o altar. Troilo apenas mostra
o braço esquerdo, deixando, portanto, sem finalidade o gesto de Aquilev O guerreiro que está por trás do altar tem a lança pintada de
novo: encontra-se agora em posição completamente vertical. A coluna
que fica ao centro foi também «restaurada»; na prateleira do lado
direito, está pousada uma cabeça de cavalo, que é nova. A cena de
carros de cavalos não sofreu alterações.
Este segundo restauro tem diversas camadas de pintura bem aparentes, as quais danificaram gravemente o desenho. Conforme afirmámos já, apenas os cavalos do lado esquerdo (exceptuando o extremo
do canto superior da cena) são originais.
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COLECÇÃO DA FUNDAÇÃO GUI HhNKIAN

Kaly.x-krater ático de figuras vermelhos
Trata-se de um vaso famoso no chamado estilo livre, que data de
cerca de 440 a. C , foi encontrado em Agrigento, e atribuído pelo Prof.
Sir John Beazley. no seu livro Attic Red-Figure Vase Painters, p. 688. I,
ao Pintor de Coghill, assim denominado pelo apelido do primeiro
possuidor moderno desta peça de cerâmica (Figs. 24 a 28).
Da Colecção de Coghill, transitou para a de Hope, de onde, após
0 grande leilão na casa Christie, em 1917. passou para a posse do
Sr. C. S. Gulbenkian, que o guardou na sua residência de Paris, juntamente com muitas outras antiguidades preciosas. Em 1958, o vaso
deu entrada no nosso País, com outras obras de arte que a Fundação Gulbenkian mandou vir, para as instalar num museu a ser construído em l isboa. Presentemente o vaso está guardado num palácio
pertencente à mesma Fundação, em Oeiras (Lisboa), de onde será
transferido para o projectado museu, dentro de alguns anos.
O vaso tem à sua conta uma extensa bibliografia, que passamos
a enumerar:
- James Millingen. Peintures Antiques de Vases Grecs de la
Collection de Sir John Coghill Bart, Rome. 1817. pp. 1-6 e
est. î, il, m.

- Guigniaut. Religions de l'Antiquité, est. 159. n.° 606.
- Ingbirami, Monument! Elruschi, V, 1824, est. xin-xiv.
Otto Jahn, Grieehische Vasenhilder in Archaelogische
tung, Berlin, ni. Jahrgang, 1845, Sp. 27-30.

Zei-

- C. Bursian, Rauh der Leukippiden in Archaeologische Zeitung,
Berlin, x. Jahrgang, 1852, Sp. 433-444 e Tafel XLI.
Thiersch, Veterum artificum opera ueterwn poetarum carminibus explicata, Il e Archaeologische Zeitung, 1852, est. 41.
H. Ileydemann. Due Vast di Ruvo in Annoli dcll'/stituto di
Corrispondenza Archeologica, Roma. 1885. vol. 57, p. 165, n. 1.
• Ernst Kuhncrt, Eine neue Leukippidcnvase in Jahrhueh des
kaiserlich Deutschen Archaeologischen Instituts, Band II,
1888, p. 273.
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Otto Benndorf und George Niemann, Das Heroon von Gjõ)baschi-Trysa, Sonderdruck aus dem Jahrbuch der Kunsthistoriscken Sammlungen des Allerhõchsten Kaiserhauses, Wien.
1889. p. 615, n. 1.
Roseher, Ausfuhrliclies Lex ikon der griechischen und rõntischen
Mythologie, Leipzig, 1884-1894. Band m, Sp.1933. s.u. Leukippiden.
- Cari Robert, Die Marathonsschlacht in der Poikile und weiteres iiber Polygnot, Achzehntes Winckelmannsprogramm,
Halle, Max Niemeyer, 1895, p. 59.
— P. Hartwig, Die Wiederkehr der Kora aufeinem Vasenbilde aus
Falerii in Mitteilungen des kaiserlich Deutschen Archaeologischen Instituis, Rõmische Abteilung, Band XII, Rom. 1897.
p. 102. n. 1.
Salomon Rcinach, Répertoire des vases peints grecs et étrusques, Paris, Ernest Leroux, Éditeur, vol. Il, 1900, pp. 1-2.
— Studniczka in Jahrbuch, XXXI, 1916. 211, fig. 26.
Christie's Catalogue, July 13, 1917, est. I, n.° 55.
- E. M. W. Tillyard, The Hope Vases, Cambridge, 1923, pp. 65-68 e est. 17 c 18.
J. D. Bcazley. Attic Red-Figure Vase-Painters, Oxford University Press. Oxford. 1942, p. 688.
— G. M. A. Richter, Attic Red-Figured Vases. A Survey.
Metropolitan Museum of Art, New Haven, Yale University
Press, 1946, p. 130 e n. 110 e 111. e fig. 107 (pormenor).
Consideremos agora os pontos principais na história da interpretação do vaso. Como facilmente podemos ver, foi publicado pela
primeira vez por Millingen. Explicava ele o seu desenho principal
como uma representação de uma vitória nos Jogos Píticos, ilustrativa
de uma ode de Píndaro. Thiersch seguiu o mesmo caminho. A interpretação correcta foi dada por Otto Jahn, que descreveu o registo
superior como sendo o Rapto das Leucípidas. A comparação com o
Vaso de Meidias, do British Museum, que tem inscrições por cima
das figuras, habilitou-o a obter uma melhor compreensão da cena.
Bursian desenvolveu esta comparação c acrescentou mesmo mais um
paralelo com um relevo num sarcófago encontrado nas proximidades
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de Kertsch. que também representa a mesma cena. As diversas versões plásticas deste acontecimento mítico foram ainda comparadas
por Benndorf e Niemann.
Tillyard fez uma descrição completa do vaso, acrescida de uma
discussão pormenorizada de outras representações do rapto das Leucípidas. É especialmente interessante esse aspecto, pois se tinha suposto
que as figurações vasculares derivavam de uma celebre pintura de Polignoto no Anakeion de Atenas, mencionada
mas não descrita
por Pausânias 1.18,1. Tillyard demonstra com sólidos argumentos
que não pode atribuir-sc uma fonte comum aos vasos e ao friso de
Trysa e. de qualquer modo, não haveria necessidade de supor que os
pintores de vasos trabalhavam sobre um modelo em grande escala,
sempre que desejavam ilustrar uma cena mítica.
O registo superior mostra o rapto das Leucípidas. De cada um
dos lados, o centro é ocupado por uma quadriga conduzida por um
dos Dioscuros. que arrebata uma das Leucípidas. Por trás dos cavalos está Apolo, no lado A. c uma mulher de chiton dórico, do lado B.
Do lado A, à direita, um jovem de clâmide, petasos e botas, e
com duas lanças na mão direita, ergue o braço esquerdo, ao mesmo
tempo que volta a cabeça para trás. em direcção ao carro, como se
quisesse indicar o caminho. À esquerda há uma mulher a correr na
direcção oposta à do carro, com a cabeça ainda voltada para os seus
ocupantes, como que para despedir-se deles. Ao pé dela, à esquerda,
três raparigas a correr. A do meio estende os braços para as outras.
Do lado oposto, um homem de barba, com uma lança na mão direita
e uma coroa de louros na cabeça; está sentado numa rocha e vestido
com um himation. Em direcção a ele corre uma rapariga com ambos
os braços estendidos, mas com a cabeça voltada para o carro que está
por trás dela.
A identificação da maior parte das tiguras está sujeita a discussão,
conquanto o sentido geral da cena seja claro.
Jahn sugeriu que o único deus presente a esta cena seria Apolo,
que está por detrás de um carro no lado A, e que a mulher à esquerda
do mesmo fosse Philodice, mãe das Leucípidas. Identificou o homem
que caminha em frente dele como Crisipo, companheiro dos Dioscuros.
Considerou o homem sentado do outro lado como sendo Lcucipo,
a quem uma jovem traz as novas do rapto. No lado oposto, há um
grupo de três raparigas, que são companheiras das Leucípidas. Tal-
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vez a do meio seja Arsinoe. a terceira filha de Leucipo. conforme TilIvard sugeriu.
O registo inferior foi sempre interpretado como sendo uma representação de uma cena dionisíaca, desde que Millingen o publicou pela
primeira vez.
Do lado A, há dois pares de sátiros e ménades, O sátiro da esquerda
estende os braços para uma ménade. que segura uma cabaça no braço
direito estendido e um tirso com um ramo de hera no esquerdo.
A ménade da direita também tem um tirso na mão esquerda e vai a
fugir de um sátiro de braços estendidos.
Do lado B. um sátiro com uma pele de pantera no braço esquerdo
corre entre duas ménades: a da esquerda tem um tirso na mão esquerda
e uma cabaça na direita; a que corre em direcção oposta, do lado direito,
leva na mão esquerda um archote aceso.
Ambas as cenas estão cheias de patético e de movimento. Um
friso com motivos ovulares separa os dois registos. Na parte superior,
há palmetas obliquas, e na inferior, uma grega que alterna com motivoz em xiz.
Tillyard observou já alguns ligeiros restauros na tigura do homem
sentado e da rapariga que corre para ele, no motivo ovular que fica
por baixo de ambos, na ménade do lado esquerdo, na face B. e no
sãiiro da face A.
O Prof. Beazley atribuiu este kalyx-kranr ao Pintor de Coghill.
a quem arroga a autoria de mais dois vasos, ambos hydriai, um em
Londres E 170 e outro em Nápoles RC 157. e, com alguma hesitação,
um kraier de volutas em Nova York. Hartwig. ao discutir a série toda
de krateres decorados em duas zonas, colocou este à frente do grupo.
O vaso Gulbenkian é, portanto, uma adição notável aos nossos museus
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—As fotografias das figs. 22 e 23 são da Foto Arco Íris, de Lisboa; as das
figs. 24 a 28 foram (iradas pelo fotógrafo privativo da Fundação Gulbenkian:
as restantes, pela autora.
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