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TsE 'EUS V.dR en av den greki ka agans populära te 
ge talter. Hans äventyr p Kreta i Minotauros' labyrint 
och Ariadne hjälp ti11 honom ha under ärlusenden f ngat 
kon tnärers och skalder fantasi. Berättel erna om hans 
bragder p vägen 611 Athen över det Korinthi ka näsel voro 
yttersl omtyckta motiv i de atti ka konstverk täderna p 5 0 0-

och 4oo-talet f. K. 
Den greki ka folksagan hade en underbart rik växt. Stän

digt sköt den nya k ott, omgav de kända hjältarna gestalter 
med en allt rikare flora av de mest olikartade sägner och 
förband gamla kända agomotiv m d nya per oner. Sago.6.gu
rerna ha haft sina blom tring - och ina nedgängsperioder. 
I en d I fall känna 'vi omdiktaren, om infört nya variatio
ner, och där har litteraturhi torisk analys i nägon man kunnat 
utreda sammanhang noch leda till lutsatser om de drivande 
krafterna. Men i r geln äro orsakerna till den ena ell er den 
andra heroens större eller mindre popularitet, till utvidgande 
av kretsen av sagomotiv omhing honom, skäligen dunkla. 

I fräga om The eussagan känna vi ett viktigt element i 
de u tveckling, athenarnas nationalkänsla. De till h jältens 
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namn knutna sägnerna fingo in törsta utveckling, sedan 
han blivit erkänd om Athens ärskilde h ero . Han gällde 
om grundläggaren av det atti ka landskapets enhet, förut

sättningen för dess politiska betydel . Man till krev The
seus alla de dygder, som b orde u tmärka en ung athenare. 
Han gj ordes till idealtypen, som man framhöll för de unga 
vid deras fostran till medborgare i det fria Athen. Den 
attiska demok.ratiens institutioner utgávos för att vara införda 
under Theseus' ledning. Hans tid var enligt athenarnas före
ställning ett slags guldálder liksom S:t Erik konungs tid för 
den svenska allmogen vid medehidens slut. Antalet av de 
sägner, som anknötos till Theseus' namn, växte i kapp med 
taden Athens makt och betydelse. Athenarna ville ej, alt. 

deras hjälte skulle vara sämre än andra städers heroer, och 
de funno skalder, om villigt hjälpte dem aU förhärliga honom 
och utrusta honom med nya hjältedater. Särskilt tog man 
Herakles, de doriska fursteätterna frejdade stamfader, till 
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för ebild. The eussagan innehaller salunda en mängd berät
t elser, v ilka motiv lanats fran sägnerna om d en äldre h jälten. 1 

P a d e auiska skulpturerna och vasmalningarna fran 500-
och 4oo-talen kan man avläsa The eussagans stigande p opu
laritet och. följa dess utveckling tiU allt större r ikedom. I 
b örj an är det Herakles, som ger mest näring at konstnärer 
nas fanta i; ju mera man kommer ned m ot soo-talets slut, 
d ess större utrymme fa den auiske hjältens b ragder. Hans 
ära n a r in kulmen efter slaget vid Marathon, till vars lyck
liga u tgang han sades ha verksamt bidragit, liksom S :t Göra n 
vid Brunkeberg. 

D a athenarna efter detta slag om ett segertecken reste 
si tt kattehus i den delphiske Apollos h elgedom, valde d e 
till ä mne för den plastiska dekorationen bI. a. Thes us' och 
Herakles' bragder. Efter allt aU döma erhöllo därvid relie
ferna med den förres bedrifter den förnämligare och mera i 
ögonen Iallande platsen. Athenarnas beu n dran för sin hjälte 
hck 475 tt karakteristiskt ultryck, da K imon högtidligen lät 
uppgräva och Iran ön Skyros, där de enligt sägnen vilade, 
hemföra Th seus' ben till Athen. Där b levo de allt fram
gen t föremal för dyrkan. 

Det var kort före denna period, troligen nära 5oo-talet 
slut, som den cykel av sägner vann sprid ning, om skildrad e 
T heseus' bragder pa vägen till Athen över det Korinthiska 
näset. Den ligger till grund aväl för flertalet av reliefer na 
pa athenarnas skattehus i Delphi som för en mängd va -
bilder fran amma skede. 2 

D en törsta av de pa avb. 42 atergivna vaserna för oss tiU 
u tgangspunkten för den äventyrliga färden, taden Troizen pa 
d en Saroni ka vikens södra ku t, i landsk apet Argolis. 3 D är 

1 Pottier i Rev. de l' art a ncienn e e t moderne 1901 , S. 1 JT. Buschor i lexlen l ill 

Furtwängler-Reichold, Griech . V asenma lerei , Ser. 3 , s. 1'7 f. 

2 Sarnow, E., Die kykli schen D a rs leUun gen aus der Theseussage . Diss. Leipzig 

1894. Den utrörligas le antika sammanrattningen av sago rna om Theseus innehä Ues i 

Pluta rchos ' biografi, Theseus. 

3 In v. n :I' 17 01. Av d:r Frederik Poulsen inköpt i Palermo rör medel, som en person, 

"ilken önskar vara okänd, s täll t tiU a lionalmusei yänners îórrogande rör d ella ändamäl, 

sarnt av föreningen sk änkt tiU museeL H. 43 cm. Sönderslagen och r epare rad. Skan'ar 

och insatla s lycken öyermá la de. Theseus ' pa nnhä r, Aithras' hU\' ud utom hU\' udbonadens 



var The eus född enligt 
sagan, som son av fur-
tedottern Aithra med 

Ath ns konung Aigeus, 
vars namn sammanhän
ger med d et Egeiska 
h avet , som pa greki ka 
h eter Aigaion pelago . 
D et är ett egendomligt 
faktum, att enligt alla 
ver ioner Athens natio
nalhjälte ej v ar infödd 
a thenare, ehuru annar 
Attikas inva nare b 
römde sig av att vara 
de enda greker, om 
sedan u rmmnes tid r 
bebott sitt land 0 h 
aldrig invandrat fran 
annan ort. 

Sägnen berättade, att 
Aigeus, som länge för
blivit barnlö, till sInt 
uppsök te oraklet i Del
phi för att fa rad mot 4; · f/l v . /l : r 1 70 1 . 

denna oly cka. Men om sa of ta var guden svar dunkelt och 
Aigeus begav sig d till in vän, den för in vi dom berömde 
Pitth eu i Troizen, för att fä hj älp med tolkningen. Under 

bakers(a del mod ern a, p a rnä lni ngar i meandern tiJl v. om Aithras' huvud, i nedre delen 

a\' Theseus' chiton ö"er v. la rbene!, i bakgrunden mellan ha ns ben samt me]]an honom 

och s lenen. Pa s islnämnda stä ll en har den a n(ika y(an synbarligen varit illa a nfrä!t. 

Vidare är bakgrunden mellan s tenen och fö,'emalen v id dess fot övermalad. M an lel

vecken nedanför Aithras v. undera,'m ä ro delvis omma lad e, v issedigen korrekt, men lin

jem as verl an ha r na(urli glvis skada(s därigenorn. D en förber edande skisseringen ti ll 

llguJ'erna, som utför(s med eU instrument med nagot trubbig s pcts, är tydligt fram

trädande vid nä,'mare belrak(ande. Spllr av röd färg, som ej ä r lerans egen naturliga, 

ä ro sy nliga i palmeUema pa skuldran samt pa s tenen . Ispädd gla nsfä"g ä r a nvänd 

till lockarna vid Theseus' tinning, t ill ba rden pa hans chiton sarn( (ill detaljer pa s tenen 

och p a de vid denna fot liggande röremä len. 
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sitt besök knöt han en 
förbindelse med sin 
vän dotter Aithra. 
Före avskedet hän 
henne gömde han sitt 
svärd och ina sandaler 
under en tor och tung 
sten och sade henne, 
att om en son bleve 
fruk ten av deras för
bindel e, skuUe hOll Iäta 
honom försöka alt Iyfta 
stenen och därefter sän
da honom tiU Athen 
medförande svärdet och 
andalerna för aU bnna 

sin fader. Allt gick 
som Aigeus väntat. Vid 
sexton är äIder lycka
des The eus lyfta bort 
stenen och taga fram 
de föremäl hans fader 
gömt under den. 

Detta är ämnet för den 
{.I- 11111. 11:,. J iO 1. 

stora lekythens bild, 
avb. 43 och 44. Till v. synes Theseus själ v, avb. 43. Han är 
blott klädd i ett plagg av tunt rynkat tyg, en chiton, som är 
uppfäst med en gördel, för att den icke skall hindra rörel erna. 
Gördeln döljes av den överhängande fliken av plagget. Den 
unge mannen har det länga häret upprullat i nacken kring ett 
band, som löper runt om huvudet. Med elt kraftigt grepp 
häller han upp stenen pä kant. Vid dess fot är värdet jämte 
ett annat föremäl synligt. Detta föreställde sandalerna med 
de tillhörande remmarna. Ytan har här delvi varit kadad 
och den svarta övermälningen gör föremälen otydliga. Spet
sens form är säker, men längre ned kan kon turen ha förlöp t pa 
annat sätt. TiU h. bnna vi Aithra, avb . 44, som med en ge st 
uttrycker sin förväning och beundran för onens kraftprov. 
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Hennes huvud är modernt utom det bakersta tycket av 
huvudbonaden, som lämnat en äker ledning för dennas 
restaurerjng. Hon är klädd i en lang chiton med ärmar av 
jonisk typ. Däröver bär hon en mantel, som täcker v . axel 
och överarm, gar snett nedat över ryggen mot h. sidan, där 
den passerar under armen för att edan dra gas framför livet 
och h alla av den v . armbagen tl'yckning mo hö1ten. 

Det har tydligen varit malaren avsikt att fram tälla The
seus som en yngling i sin a lder var. Inte en skäggfjunet 
är antytt. Däremot vore det förhastat, att av Aithras former 
och drag söka sluta sig till den a ldersgrad, som konstnären 
avsett. 

Theseus med stenen förekommer pa ett .flertal antika mo
nument. En grupp av dessa star i nära överensstämmelse 
med vasbilden i Nationalmuseum. Likheterna ge töd för 
antagandet om en gem en am förebild. Pausanias, om under 
Antoninernas tid författade en historisk antikvari k beskriv
ning över Grekland, berättar om ett bronsverk pa Athens 
Akropolis, vilket föreställde just denna een.! Han ger 0 s 
inga närmare uppgifter om dess a lder och mästare, varför vi 
äro hänvisade till de slutsatser, vi av de olika efterbildnin
garna kunna draga om dess utseende och stil. 

I främsta rummet kommer en relief i Villa Albani i Rom 
(Helbig-Amelung, Führer lI, 3. uppl., n :r 1923, Arndt-Amelung, 
Einzelaufnahmen, n:r 1126). Här lyfter Theseus stenen pa 
amma sätt som pa vasen i Nationalmuseum. Men han är 

nästan naken, och scenen är utvidgad med ytterligare nagra 
.figurer. Till v. bebnna ig nagra kvinnliga gestalter, som 
synas ha rollen av a kadare, till h. om stenen är en kvinna 
liknande Aithra pa var vasbild, men vänd mot a kadaren. 
Till h. om henne är en ung man, som star med h. knäet uppat
böjt. Helbig-Amelung tolkar de bada sista personerna som 
The eus och Aithra tagande avsked. Emot denna förklaring 
talar, att i a fall Aithra borde vända sig mot sin son till h. 
1 tället för att betrakta amme sons kraftprov t . v . Den 

, Pausan ias, G,oae iae descriptio, 1.27,8. Efter att ha redogjort för ägnen i fraga 

tiUägger han: »En biJd av denna berätfelse .Gnnes utfö rd pa Akropo lis, helt och 

ha Llet av brons utom stenen .» 
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unge m annen ställning talar ocksa enligt m ln memng emot 
detta antagande. 

Den ene skulptör, som u tför de r eliefen i Villa Alba n i, 
har h är omkring Theseus gr upper at per soner, som stodo i 
samband med sagan, utan att sa noga ge akt p a, om deras 
närvar o var pakallad av tradi tionen om den b eträ.ffand e scenen. 

Fran lutet av r epubliken eller börj an av kej artiden h är 
stamma n agra terr akottareliefer med bild er av The eus och 
s tenen , som u rsp r ungligen tjänat till v äggbeklädnad (Winne
feld, D ie ar chitektonischen r ömisch en T h onreliefs, . 2-46, p I. 
XII). Pa d en förekommer Aithra till v . om Theseu s (a. a. , 
fig. 490). D e visa huvudper onen i liknan de ställning som p a 
v a sen i N a tionalmuseum, men naken . Hans överkrop p syn es 
mer a strängt i profil, huvudet är ned a tböj t, r ör el en m er a 
a n strängd och stenen är törre. Även h är är v . b en fram
flyttat och . arm halles lägre än den andra . 

P a n r elief med bI. a. amma scen, som anträ.ffats i Na
b u lus i P ale tina, är stenen nästan lika hög som T he eus, 
var s figur tyvärr är myckat skadad.1 B enställningen är den
samma om pa vasen och terrakottareliefer n a, överkroppen 
är m er a upprätt lik om p den förra. A v klädedräkt k an 
intet spar upptäcka. Till h. om stenen. tar Aithra med tva 
slavin nor. Orden 0 'il~s()~ (Theseus) och ')'Y(I)pbp.a.,:a. (k ä nne
tecken) äro ri tade vid framställningen. M onumentet är en 
bas till en trefot, som enligt den inhuggna d edikationen h a d e 
tillverk ats i Attika under 2:a arh. e. K . Basen prydes 
dessu tom av flera andra bilder. 

Med des a reliefer tämma nagra mynt överens. De äro 
p r äglade i Athen och Troizen under den romers k a k ej sar
tiden (Cat. of greek coin in the Brit. M useum; Attica, s . 105, 
p I. 18: 8). 

P a antika gemm er och glaspa tor förekommer T heseu s v id 
stenen i ett flertal variationer. När m ast vasbilden i N. M . 

I Nu i KonstantinopeL Ztschr. d. deutsch. Pa lestina·Verein s, VI, s. 230 f. (G uthe), 

V II, s. 136 Jr., pI. 111 (Schreiber). Av reliefen i Alhen, Duhn, Archäol. Zei tun g 1877, 

s. 17 1 C., n:r 104, Sybel, Katalog der Skulpturen in Athen, n:r' 4049, har jag ej kun

na t fi nna nagon avbildning publieerad. Enligt Steuding i R oschers Myth. L ex ., arti

keln T heseus, s. 682, stämmer den överens med myntbilderna. 
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kommer ett exemplar hos Reinach, Pierres gravées, pI. 127, 
n:r 89, ur samlingen O rléans. Hjälten är där avbildad bak
ifran, till. v. om stenen. Han har en kort kappa, en s. k. 
chlamys, vid stenens fot synes värdet. Samma ställning 
och dräkt har The eus pa en gem ur amling Gravelle, av
bildad a. a., pI. 79, n:r 53. Da jag ej kunnat utröna, om dessa 
avbildningar aterge gemmerna direkt elier deras avtryck, kan 
jag ej avgöra, om de böra samman tälla med den nedan be
handlade reliefen .tran GjöIbaschi eller äro att betrakta som 
verkliga varianter. Helt avvikande äro gemmerna i Berlin, 
Antiqvarium n:r 387- 390, 2327, 4229- 4232, 6233 4 b I, och 
Rinach, a. a., pI. 133, n:r 21, ur amling Stosch. 

Ingen av de sin emellan likartade bilderna kan emellertid 
lämna nagon äker Iedning för dateringen av deras gemen
amma original. De tillhöra nämIigen sjäIva en en tid och 

deras tilisti ka trohet är a priori tora tvivel underka tad. 
Gemensamt för alla des a fram tällningar u tom gemmer

nas är, att Th :::.eu fran v än ter ly fter tenen och d elvis vän
d er fr am idan mot ask adaren . Han v . ben är fr am att n är
m ast ten en. De m anga avvikel erna i klädedräk t bev isa 
intet mo t an tagandet av ett gemen amt original, d a man i d e 
d ekorativa konstern a h an dsk a d e m ed tor frihet m ed in a 
förebild r. 

K r on ologisk t b etydligt v iktigare är för kom ten av samma 
scen p de k ända relieferna fr an GjöIba eh i, de t an tika T rysa 
i L y kien i Mindre Asien. D e b e.6.nna ig numera i Wien 
(Niemann-Benndorf, D as H eroon v on GjöIbaschi-Try a, pI. 19)' 
Här hnna vi, a tt The eu ly fter tenen fran h. (fran ask a da
ren sett). Han vänder d ärv id ryggen uta t, sa a t t det ända är 
hans v . ben, om kommer närma t ten n, och den h . han
den be.6.nner ig ovanför d n v. om pa v a r va. Om man 
tänker sig hgurerna utförda pla tiskt och sa jämför de b a da 
bilderna, hnner man, att reliefen fran GjöIba chi aterger 
samma grupp som alla de andra framställningarna av samma 
scen men sedd fran den motsatta sidan. N agon större trohet 
mot förebilden i fraga om til och detaljer far man inte för
ut ätta här heller, och originalens sorgligt förvittrade tillstand 

% Furtw ä ngler, Die gescbnittenen Sleine im Antiquarium zu B erlin . 
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lägger därtill svara hinder i vägen för en stilisti k under sök
n ing. I varje fall bevisar denna variation av ternat, alt de 
olika b ild rna gemensamma urbild var ett skulpturverk, som 
var uppstälh sa, att det kunde ses fran tva motsaUa hall, ej 
en mälning. De sa reliefer dateras numera till 4oo-lalets 
sen aste del, och vi vinna därigenom en terminus ante quem 
för det supponerade gemen amma originalet till alla de lik 
artade b ilde rna. 

F ran amma hall är sc enen avbildad pa en rödfigurig attisk 
kylix i Louvre (G. 622). Theseu' ställnin g är dock olika ; 
han är hopkrupen till h. om stenen. Den är fran 4:e ar
h undradeL I 

T ill 4oo-lalet hör det ater taende monumentet, Nation al
m u sei lekyth. Den sätter oss i t nd att ännu närmare av
grän sa tiden för förebildens tillblivelse, vilken efter allt att 
döma är identi k med det av Pausania omtalade konstverk et 
pa Ath ens Akropolis. 

En undersökning av denna vas' teknik och stil är därför pa 
sin p lats. 

L ekyther kallade grekerna vaser, om voro avsedda fö r 
förvaring av olja i mindre mängder för bruk vid toal tten. 
Olj an var i det gamla Grekland det förnäm ta kosmetiska 
medlet. Det brukades om rengöringsmed el i s tället för tv a l, 
idr o u smännen sm orde efter övningarna in ig för att bib e
h a lla huden elasticitet, mycket of ta försattes oljan med p ar
fym er , som yuerligare fördyrade den. Särskilt i Athen a n 
vän des lekytherna därjämte som gravoffer. Man lät dem följ a 
m ed pa bälet och lade skärvorna med ask an i graven ell er 
m an la d e dem, fyllda med sitt dyrbara innehall, i osk a dat 
skick b redvid urnan. Slutligen brukade man ätta dem p eller 
v id graven, asom flera pa dessa lekyther bevarade cener fr an 
d ödskulten visa. Detta bruk led de därhän, att man of ta gay 
gravmonumenten av sten dessa vasers form . 

Denna är det sista ledet i en manghun d raarig utveckling. 
Den h ärstammar frän det protokorinthiska och korinthiska ala-

T LoU\-re G 6 2 ~, Po uier, Calalogue des vases antiques de (erre cui(e, UI. s. 1129 ' 

Enligt vänligt meddeJande av M. PoUier, som ä"cn ombesörj( rotografi, kommer den 

alt sna r l p ubliccras i den tredje delen av Album des "as es du Louvre. 



ba tronets gestalt ehuru med betydand modiEkationer. Leky
thens form var brdigt utbildad redan under 5oo-talet 1. Kr., den 
svart.hguriga stilens blomstringstid. Elementen i des uppbygg
nad äro betingade av de prakti ka behov i livet, som detta lag 
kärl voro av edda att fylla, och formen bibehölls äv en, när 
man började tillverka lekyther speciellt för död kulten. 

Den tranga hal en hade till ändamal att hindra det dyrbara 
innehallet att avdun ta. Mynningens egendomliga skapnad ater 
far sin förklaring om man antar, att oljan hällde i handen. Om 
man pres ade .flata handen mot mynningen övre del och sa 
vände upp och ned pa allt amman , hindrade den breda övre 
randen oljan Iran att rinna ut pa sidan. Munstyck ts inre tratt
formiga halighet bör ha varit lagom tor för en dryg handfull 
olja för in mörjning. 

Lekytherna äro alltid arhetade i .flera delar och hop atta före 
bränningen: mynningen och halsen, kuldran, buken ell er va
sens huvuddel samt foten, om vanlig n liknar en platt kiva 
med eller utan profilering av kanten. Sist pa attes handtaget. 

Formen undergick i Athen under t.id rna lopp .flera för
ändringar, utan att dock huvuddragen av den en gang fast-
tällda typen rubbade. Till att börja med äro proportionerna 

tryckta och verka tunga. Bredden är stor i förhallande till höj
den, skuldran närmar ig horisontalplanet, hal en är kort, myn
ningen lag och bred m d nästan rak kontur edd fran idan. 
Va en till v . pa avb. 42 kan tjäna om exempel pa denna typ, 
vars huvuddrag den bibeh ller, ehuru den inte längre hör till 
den äldsta gruppen. Dess form tämmer nära överens med 
en vas i Athen, public rad i Journ. of hell. Studies, 1893, s. 2, 

.fig. till h. Senare bli proportionerna märtare, vaserna bli 
högre i förhallande till bredden, kuldran mera lutande, hal
sen längre och mäckrare, mynningen göre mera klockformig. 
De bada andra här publicerade lekytherna representera nagot 
senare stadier i denna utvecklingsserie. Den stör a är den 
yng ta av d m. Men bada beteckna ännu ett tidigt kede 
av formernas gradvi a förändring. I 

Dekorationen var tidigast utförd i svart silhuett mot ljus 

1 Om fo rm erna se F a i,oba nk s, Athenia n w hile Jeky tho i, s . 9; Ri ezler , W eissgrundi ge 

a ttische L ekythen, tex l, s. 3 , nol 2 . 
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botten. D enna u tgjordes i b örjan a v d en brända l er an röda 
ton, m n snart började man täcka en del a v vasen med eH vitt 
överdrag (engobe), mot vilket. de mörka silhuettern a avteck
n ade ig ännu karpare. Det vita färgämnet. använde ej som 
t.äckfä rg, ut.an figurerna och ornamenten ä ro malad e pa d et
samma . Den it.a täckfärg, om ibland för ekommer pa svart
Il guriga vaser, har en annan skift.ning och var tydligen beredd 
av olika mat.erial. Den vita engoben förekommer mycket of ta 
pa l ekyt.h er m n är mindre vanlig pa andra samtida atti k a 
vaser. P a de äldre lekyther na brukar den var a gulaktig och 
rätt fast, of ta svagt glänsand e tack vare mekanisk glättning, 
t. ex. lekyth en med eilenerna avb. 42 till vänster och avb. 46. 
Senare blir d en k r itaktig och smul a r sig mycket lätt. Vaser 
med det ta sista slags överdrag ha näppeligen kunnat använ
das till n ago t anna t än till dödsoffer. De voro för ömtaliga 
för praktiskt bruk. 1 

N är silhuettstilen med svarta ngurer undanträngdes av ma
leriet m ed r öda n gurer pa svart botten, började en del hant
verkare öv erga tin den nya teknik en även för leky therna. 
Prov härpa äro de bada vaserna till h. p a avb. 42. Det nya 
malningssättet innebar ej b lot t, att man bytte u t en mörk sil
huett mot en ljus, utan man övergav snart i d et rödfiguriga 
maleriet silhuettverkan över huvud och ersatte den med en 
mera u tför d teckning av linjer . Detta hade till följd, att en 
del leky thfabrikan ter, som ej ville öv ergiva d et v i t.a över
draget - annolikt av praktiska sk äl - och därför ej kunde 
använda r öda ngurer, i stället använ d e svart teckning med 
linjer p a d en vita bottnen. Detta y tem höll sig ej länge 
utan efterträddes av polykrommalnin g pa v i t bak grund. N agra 
av de tin denna sista klas hörande v a erna äro b land d e 
förnämligaste minnesmärken, som den grek i k a k onsten läm
n at eft.er ig. 

Jämside med tillverkningen av dessa nnar e kvaliteter fort
satte fabrikationen av svartfiguriga lekyther bade med r öd 
och vit bottenfärg i mycket stor utsträckning, men utan n agra 
som h elst konstnärliga egenskaper; det var en fullkomligt indu 
strialiserad mas tinverkning. Som eH exempel kan jag n äm n a, 

I Fairbanks J a. a' l s. 13, 
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att N. M. äger en serie av ej mindre än elva svartliguriga 
lekyther rned precis samma seen avbildad pa ett ytterst sum
mariskt sätt. I museet i Berlin voro för nagon tid edan tre 
exemplar av samma sort utstäilda, och hos antikhandlare i 
Athen har jag oek a anträffat andra likadana provo Hur 
manga exernplar, om kunna hnnas spridda i olika arnlingar 
jorden runt, är omöjligt att uppskatta, da detta lag gods i 
ailmänhet ej publieeras. 

I fr ga om dekorationens detaljer representerar den svart
figuriga lekythen med eilenerna ett äldre tadium än de b a da 
andra. I Stavornamentet, om löper runt om halsen, har myeket 
gamla anor. Det användes i tor utsträekning p rhodiska 
och korinthiska vaser. Här är det redan förenklat och för
grovat, a a tt det ej är lätt att se dess härkomst fran grave
rade metailornament. Skuldran prydes av en slinga av fem 
palm etter, det pa svartfiguriga lekyther vanliga antalet. 2 Den 
dubbla raden av punkter vid bukens övre rand ovanför h
gurerna är en förenkling av ett ornament bestaende av en 
gr n med rader av blad pa var sin ida.3 

N edanför bildfältet löpa i den svarta färgen tva smaIa 
ringar av violettröd färg - knappa t synliga pa fotograliet, 
men fuilt tydliga pa originalet. Denna prydnad utmärker 
den yngsta klas en av lekyther med varta ligurer pa vit 
botten före införandet av konturtecknjngen med varta linjer 
(Fairbanks, Athenian -white lekythoi, s. 13)' 

Med den röd.6.guriga stilens eger undanträngdes stavorna
mentet pa lekythernas kuldra av kymatiet, som vi se pa de bäda 

I In v. nor 1699' Förvärvad som Theseusvasen. H. 22 cm. Sönderslagen och 

lagad. Den mellersta seilenen (ej synlig p ä avb. 46) har ( lt hela den högra konluren 

s kadad och ommälad. Armarna äro ocksä moderna, av flöjterna ä ro blolt ända rna 

a ntika . P ä sei lenen ti ll höger ä ro bäda armarna, ansiktet, hä r et och svansen nya, 

likasä [örhä ller det sig med övre delen av amforan, som ligger vid hans fötter. 

Ö V/'e my nningsranden, grepens insida, skuldran samt [olens ytte l·kant ba fätt behäl1a 

lerans egen röda [ärgton. Röd f1i ckfärg, som har en starl~ dragning ä t viole tt, ä /' pä

lagd i banden, som sa mmanhäJla se il enernas hä r, i del'as skägg och den meIl erstas sva ns . 

I det svarta fältet om edelbart nedanför bilden löpa tvii linj er i sa mma färg omkring vasen. 

2 Fairbanks, a. a ., s. 13' 

3 R. Cecil Mac Mahon, Tbe technical history of wh ile lecythi , Amer. Journ. of 

Arch. XI. ('90 7) , s. 10. 
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andra vaserna, minskas i regeln palmetternas antal pa skuldran 
till tre, vid överkanten av buken blir meandern d t allena
radande ornamentet, bildfältet förstoras i förhallande till kär
lets höjd. Manga dekoratörer föredrogo nu att begränsa bil
den t ill att omfatta blott en .figur. Of ta togs denna ur ett 
större sammanhang och blir därigenom oförklarlig fö r oss i 
de fall, där vi ej äga tillgang till avbildningar av de fullstän
diga kompositionerna. Detta är just fallet med lekythen till 
h. p a avb. 42. Senare atervände man till rikare figurseener. 
Doek överskred man ogärna antalet tre för personerna pa 
dessa smala och höga kärI. Som figurern as bakgrund nu
mera h ade samma färg som vaskroppens nedre del, maste man 
tillfoga ett ornament för att tjäna som standyta för per on erna. 
I början nöjde man sig med en enkel röd linje eller ett blad
ornament som pa vasen till höger pa avb. 42 (och avb. 46), men 
snart k om meandern till heders även pa denna plats . Den 
är p a vara bada vaser avbruten med vis a mellanrum av ru
tor med rakt ställda kors. - Den ytter ta rutan till h. p a 
d en mindre lekythen har sneU kors. Denna typ förekommer 
rätt of ta under den stränga stil ns tid; den användes t . ex. 
av malaren Duris pa bägaren med skolseener i Berlin (Furt
vvängler-Reiehhold, Grieehisehe Vasenmalerei, pI. 136), men 
d en dyker även upp sen:lre. I fraga om proportioner och form 
ä r Theseusvasens meander tydligen nagot yngre än den andras. 
D en senare är malad med utspädd gla n färg, som ger en 
brunaktig ton. Detsamma förekommer pa en lekyth i B rit. 
Mu eum D 10 (Riezler, Weis grundige L ekythen, s . 34, fig. 
20). Dennas form star myeket nära var vas. 

Mellan de bada röd1lguriga lekytherna i N. M . finnas flera 
starka likheter, som ge vid handen, att mellanrummet i t iden 
dem emellan ej kan ha varit myeket stort. Men i figurernas 
teekning framträda tydliga olikheter. 

D en mindre visar en gosse i rörelse m ot h. (fran a kadaren, 
avb. 45). 1 Den h. handen som han sträek er bakat haller en 

J Iny. nor 1700 . Förvärvad som de bäda andra. H. 30 cm . Öyre mynnings ran den, 

grcpcns insida, folens ytterkant röda (Ierans egen färg), skuJdran är mälad med ett 

slags gulbrun [ärg, som tydligen ej ä,o identisk med den annars sä vanliga förtunnade 



lyra med sju strängar, 
den v. gör en tör
skräckt a tbörd. Och 
det är ej att undra p a . 
Han är a rad av ett 
spjut och söker genom 
flykten undandraga sig 
sina törfölj are. Saret 
är visserligen icke av 
tarlig beskaffenhetmen 
sitter otrevligt nog. 
Kransen pa huvudet 
och lyran antyda, att 
den unge mannen del
tagit i ett testligt sam
kväm eller annan hög
tidlighet och att denna 
blivit plötsligt avbru
ten a v ett ob ehagligt 
intermezzo. 

Vad har scenen töre
ställt? Jag har redan 
ovan gjort en antydan 
om anledningen till 
svarigheten att tyda 
den. Vi ha här tram-

45 , [n v. n:,. J 700. 

tör oss ett lösryckt sty cke ur en större komposition av 
det ena eller andra slaget, som vasmalaren tunnit deko
rativt och lämpligt tör leky then . Möjligen av es sangaren 
Orpheus, som enligt sagan blev dödad av de trakiska kvin
norna. De sa voro nämligen törbittrade p a honom, emedan 
h an s san g lockade männen ifra n d emo En v acker arkaisk 
poly krom sk aI tra n Akropolis i Ath en v i ar sangaren sjun-

glansCä rgen . Ehuru den ä r tjock t p älagd p il en d el sLä lJ en, ge l' den ingen mörkare 

ton där än, var es t fär gs kiktet ä r tun t, r elie rJi nje r i palm etterna . 

S önde rsJagen och lagad. S ka r va rn a ä ro Ly dli ga p il b ilden , varför d et ä r onöd igt 

att r ä kna upp demo D en fram fö r den un ge mannens v . öra nedhä ngande lilnga loek en 

är del vis modern. 
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kande ned träffad av dessa sina nenders spjut. I Skalen är 
tyvärr mycket tragmentarisk, sa aU den ej visar, var Orpheus 
träffat. I tall tydningen av vasbilden i N. M . är riktig, 
visar den händel en i ett tidigare skede än andra va bilder 
av Orpheus' död, som tramställa sfmgaren halvliggande p a 
marken. Även p des a haller han ly ran i sin h. hand tör 
att avvärja de ra ande kvinnorna anfalU 

Kappan, om täcker ryggen och axlarna, är tecknad med 
mycket regelbundna veck, strängare än The eu vasen dra
peribehandling. Haret är ocksa trängare behandlat med sina 
langa jämna lockar, malade med törtunnad glansfärg. Ögat 
är tecknat en face, ehuru ansiktet är sett i profil. Konst
nären har känt otympligheten i de tvära övergangarna mellan 
kroppens olika delar - huvudet vi as i proiil a t v., axlarna 
och balen en face, ben n i profil at h. - och sökt att dölja 
den gen om att draga ned mantelflikarna till hö1terna. Vid 
halsen är däremot motsatsen mellan bröstets och huvudets 
ställning otörmedlad. Ett stycke modern pamalning pa ett 
skadat ställe här hindrar oss att se noggrant, hur konstnären 
tänkt sig övergangen. Troligen har hans mening varit, a t t d e 
hängande h rlockarna l{.ulle bemantla mot at en. Vasen 
mästare har ej lyckats tillgodogöra sig alla de tramsteg i män
niskokroppens perspektiviska atergivande, som han mera be
gavade samtida gjort och allt tramgent gjorde. 

Vissa stildrag, träm t ansiktstypen med den lutande pan
nan och den tunga hakan, paminna om vasmalaren Duris' 
figurer. Huvudet liknar mycket den sittande gossens med 
skrivtavlan pa n kylix av Duris i Berlin, n:r 2285; pa n:r 
2287 i samma samling aterhnnes en analogi till det med mar
ken nästan parallella h. underbenet.3 Aandra sidan är dra
peribehandlingen ej lika och intresset. tör anat.omien tydligen 
mindre än hos Duris själv . Var vas ä r säkerligen ej utförd 
av denne mästare själv u tan har skapats av en med honom 

I Pl'o f. C . W aizinger fran Tübingen har vid ett bcsök i museet gjort mig uppmä rk

sam pa " asen i Aihen, som ä r publ icerad i Journ. of heIl. siudies, 1888, pl. 6 . 

2 Jfr R oschers M yth. L ex., a rlikeln Orpheus, . 1186, Eg. lO! 

3 Furtwänglcr-Reichold, a. a. Ser. 3, pI. 136, IIoppin, I-landbook of A tti c r edfI g. 

vascs, s. 2 1 4 f., 21 f. 
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amtidig och av honom paverkad vasmalare. Duris' verk
samhet sträeker sig fran 5oo-talets sista artionden till omkring 
480 f. Kr. Var va bör dateras till senare delen av denna 
tidrymd. Under perioden närma t före 470 brukade man 
teekna ögat med öppen inre ögonvra närma t nä roten och 
delvis hade man uppnatt ett riktigt atergivande av ögat i pro.61. 

D tta stadium .6.nna vi uppnatt i Th eu lekythen, men 
ögonloeket är där ännu ej beteeknat med ett ärskilt streek. 
D enna brist i naturtrohet kan ej vara en am avgörande för 
en tidig datering. Även sedan man pa 460-talet börjat sär
skiIt angiva denna detalj, hände det, att den utelämnade av 
mindre omsorg fulla malare. Men dräkterna behandling för
bjuder en senare datering. Den har ännu kvar myeket av 
den arkai ka stilens mak för regelbundenhet och klar linje
föring. Se Aithras mantel med de parallella vecken pa skuld
ran och framför livet, d n solfjäder aktiga anordnllgen av 
dräkten nedanför v. underarmen! I teekningen av ehitonerna 
möta vi en friare stil, särskilt i nedre delen av The eu ' liv
plagg och omkring Aithras fötter. Konservativa drag äro 
ater märkbara i den nä tan ymmetri ka konturen av den 
över gördeln fallande delen av ynglingens chiton. Men a 
andra sidan beteeknar teekningen av det neda h. knäet ett 
framsteg, där doek foten ej fatt följa med. Malaren stod ej 
alldeles pa höjden av sin tid konst. Ett annat framsteg är 
teekningen av den högra kuldran, om den andra lekythen 
mästare näppeligen kunnat lyekas med. 

Men över den mindre va en ligger en eh arm, som inga 
ofullkomligheter i d t exakta atergivandet av naturen kunnat 
förtaga. Linj erna ha en rytm och en elegan, om i kon tens 
historia enda t aterbnnas pa attiska vaser fran den arkaiska 
tiden och italienska quattroeentoarbeten. 

Bade go sen med lyran och Theseu va ens bgurer ha de 
höga smärta proportioner, som äro utmärkande för männi ko
framställningen und r 4oo-talets förra hälft. Vid det före
gaende arhundradets slut föredrog man mera massiva och 
tunga gestalter. Pa perserkrigens tid bnna vi langa lemmar 
och smärta ngurer. Med Polykleito' och Pheidias' epok 
blevo proportionerna ater tyngre. 
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46. I/l f' . Il : r 1699' 

Dessa för kj u tnin
gar äro parallella i 
de olika kon tar ter
na; de ater..finna a 
väl i skulptu ren som 
i m aleriet, avit t detta 
är oss tillgä ngligt. 
Bland representativa 
k onstverk med smär
ta p r op or t ioner vill 
jag blo tt nämna Kri
tios' och N esiotes' 
gr upp av tyrannens 
banemän, Harmodios 
och Ari togeiton, 
sam t M y r ons verk: 
diskus k as taren, A the
n astatyn i F ra n kfurt 
och M arsyas i Late- • 
ran en. l)essa senare 
a n luta sig i fraga 
om d et skönhetsideal, 
de r ep resen tera, när
m are till arbetena 
fran perserkrigens 

t id än t in Pheidias' och P olyklei tos' sk apelser. 
Den sv artnguriga lekythens seilener (avb . 46) med sina 

tunga k roppar och grova lemm ar v isa däremot prov pa sma
l{.en fr an 5oo-talets slut. N atu rligtvis ä r det h är ej fraga om 
att k onstn ären sökt framställa nagra idealtyper, m en han h ar 
varit b u n d en av tiden allmänna prop ortions y tem. 

Tre seilen er göra sina muntra krumsprang t in D iony os' 
ära och in egen förlustelse. De äro grote k a gestalter m ed 
h ästöron och svan sar, trubbiga nä or, tjocka läppar, över
d riven muskulatur pa lar b enen och väldiga skägg, som k a n tas 
av fr an ar. Till yttermera v i so karakteriseras d e av dryckes
kärl och grenar av murgröna eller v inträ d om Dionysos' 
följ eslagar e. Vid foten av seilenen pa avb. 46 y n es e tt d ryck es-
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horn, hans kamrat, den meIlersta, spelar dubbeillöjt, vid den 
tredjes fötter ligger en tor amfora, det vanliga förvarings
kärlet för vin. 

De i den svarta ytan med ert skarpt instrument ri tade de
taljerna försvaga den ilhuettverkan, som annars är utmär
kande för stilen och visa, att inflytanden Iran malningssättet 
med röda .figurer gjort ig gäIlande. Där had man nämligen 
kommit att utföra muskulaturens detaljer med malade linjer, 
vilkas verkan i förhäIlande till .figuren i de helhet var av 
helt annan art än den tidigare pa svarthguriga va er övad 
ri tningen av ornamentala detaljer. Denna va är ett tydligt 
vittnesbörd om den svartiiguriga tekniken fortlevande även 
efter den rödfiguriga inträngande. 

Med det funna datum för Theseusva en ha vi kommit i 
närheten av tiden för hjältens apoteos och det högtidliga 
överförande av hans ben till Athen. Det av Pausanias om
talade monument t pa Akropolis, som ligger bakom raden 
av framstäIlningar av scenen med stenen, ma te ha arbetats 
före vasen. Det kan aandra idan ej vara äldre än 480 f. 
Kr., ty detta ar erövrade per erna Akropolis och brände 
och förstörde allt, som fann där. Tiden för kon tverkets 
tiIlblivel e inskränkes salunda inom ramen av tvä artionden. 
Med tillhjälp av de olika efterbildningarna och den p a andra 
minnesmärken grundade kännedomen om denna period konst 
kunna vi göra 0 en för täIlning om dess u t eende. 

Klädseln pa de parallella fram tällningarna är myeket va
rierande. Ena g ngen är The eus klädd i chiton, den andra 
är han helt naken. P a originalet var han säkerligen naken 
som pa myntbilderna. Des a friheter i dräktbehandlingen 
ma ej förväna, da vi här ej haft art göra med kopior i egentlig 
mening utan med fria ombildningar i dekorativt yfte. Naken
heten pa ar bä t samman med tidens konstnärliga smak. 
Aldrig har konstnärerna motvilja mot att avbilda män med 
kläder varit sa u präglad. 

Lika stora som avvikelserna äro i fraga om kläderna, lika 
tor är överensstämmel en i fraga om The eu ' ställning och 

rörelse. Det v. benet var fram a tt närmast stenen, det h. var 
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sträekt bakat. D en vänstra armen var lägre än den högra, 
huv u det v ar troligen upprätt. 

O m man bortser fran armarnas h allning oeh den därav 
o r sakade olikheten i fraga om den h . axeln, rader en stor 
likhet m ellan TheseusE.guren pa var v as oeh A ristogeitons 
staty i N eapels museum. D enna aterger en mogen man. 
T h eseu s' bild var säkerligen lättare till in by ggnad med 
smidigare lemmar oeh mju kare m uskler än den äl9.r"e av 
tyrannens b anemän. Det är n umera genom ett ly ekligt fynd 
i Vatikanen s magasiner bevisat, att den av en forskar e 
för ett an tal ar sedan utförda rek onstruk tion en av Aristo
geitons staty med ett langsk äggigt h uv u d är riktig Gämför 
a vbildnin g i Bulle, Der sehöne Menseh, p. 172, E.g. 38) . En 
16 ars y n gling maste ha en nagot avvik an d e kroppsby ggnad. 
Men k ärv oeh sträng har gestalten v arit i alla h än d el er, 
huv u det var uppr ätt med b lieken r iktad stadigL fram a t lik
som p a A r istogeitons kamrat Har modios i N eapel, ett ut
tryek av b eslutsamhet aU k osta vad det vili na ärans höj
der, en sinnebild av Athens folk som p a den t iden med för
tviv lad h aft tillkämpade sig siu land s räd dning und an in 
k r äk tar en oeh uppbyggde ett väl de till värn m ot E.enden, 
det stör sta som hellener nagonsin mäktat uppföra, till h ägn 
för d en k ulturblomstring som för alla t ider kommit Hellas' 
oeh Athens namn att räknas bland världshistor iens stör sta. 

P. A .• ' orot.dt &: SdtlCr, Stuckhol,tl ' 9 U 


