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POLICHROMOWANA CERAMIKA W GROBOWCACH
HELLENISTYCZNEJ APULII

Narodziny i Êmierç by∏y dla staro˝ytnych Greków
wydarzeniami równej wagi. Obchodzili je tak

samo uroczyÊcie, a towarzyszàce obrz´dom radoÊç 
i smutek kreÊli∏y nieprzekraczalne granice ˝ycia.
Pozostawa∏y jednak wiara i nadzieja na powtórne
spotkanie po Êmierci, w Êwiecie nieznanym, choç opi-
sywanym w mitach, przedstawianym w plastycznych
wyobra˝eniach podziemnych bogów i herosów.
Groby stanowi∏y miejsca, w których styka∏y si´

Êwiaty ˝ywych i umar∏ych. W nich sk∏adano przed-
mioty towarzyszàce zmar∏emu w ostatniej, dalekiej
podró˝y, dary wyra˝ajàce czeÊç i szacunek dla od-
chodzàcych. W zale˝noÊci od okresu powstania, lo-
kalnej tradycji i zamo˝noÊci rodzin grobowce przy-
biera∏y ró˝ne formy, odmienne równie˝ by∏o ich wy-
posa˝enie. Dla badaczy sà one wa˝nym êród∏em wie-
dzy o ziemskim ˝yciu ludzi tego okresu i ich wyobra-
˝eniach o ˝yciu pozagrobowym. 

CERAMIKA

1. Girl, probably 
a sister, mourning the
dead; her hair has
been cut as a sign of
grief. Scene painted
on a lecythus.

1. Dziewczyna, praw-
dopodobnie siostra,
op∏akujàca zmar∏ego.
Jej w∏osy zosta∏y ob-
ci´te na znak ˝a∏oby.
Scena namalowana
na lekycie.
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Najcz´Êciej spotykanymi darami grobowymi by-
∏a ceramika. Naczynia codziennego u˝ytku, dekoro-
wane w stylu epoki, sk∏adali w grobach zarówno bo-
gaci, jak i najubo˝si. Niektóre typy waz cieszy∏y si´
szczególnym powodzeniem, ale niemal zawsze by∏y
to naczynia zwiàzane te˝ ze Êwiatem ˝yjàcych.

Wyjàtkowe wÊród nich sà attyckie lekyty na oliw´ 
z V w. p.n.e. Te spoÊród nich, które pokrywano bia-
∏ym gruntem i dekorowano scenami o tematyce se-
pulkralnej, by∏y tworzone tylko i wy∏àcznie na po-
trzeby kultu zmar∏ych (il. 1, 2). Nieca∏e sto lat póêniej 
równie˝ w po∏udniowoitalskiej Apulii, a potem na Sy-
cylii, pojawi∏y si´ w hellenistycznych grobowcach na-
czynia, dedykowane wy∏àcznie Êwiatu zmar∏ych. By∏y
tak˝e gruntowane na bia∏o, pokryte polichromià, ale
formà i wielkoÊcià daleko odbiega∏y od klasycznych
lekytów. Naczynia te powstawa∏y w oÊrodkach, po∏o-
˝onych na terenach wczeÊnie skolonizowanych przez
Greków. Odnajdujemy w nich korzenie greckie mimo
wyraênych wp∏ywów lokalnych. Hellenistycznemu
upodobaniu do barw stonowanych przeciwstawiono
iÊcie „barokowà”, rozbudowanà i rozedrganà form´. 

Apulia
Apulia jest krainà po∏o˝onà w p∏d.-wsch. cz´Êci Italii,
nad Morzem Adriatyckim. W czasach antycznych za-
mieszkiwana by∏a przez jedno z plemion samnickich.
Nad g∏ównà rzekà Apulii – Ofanto (antyczne Aufi-
dus) le˝y niewielka miejscowoÊç Canosa1, w okoli-
cach której odkryto na poczàtku XIX w. liczne gro-
bowce, od prostych i skromnych, a˝ po bardzo roz-
budowane i wyposa˝one z wielkim przepychem. 
W grobowcach z okresu hellenistycznego odnale-
ziono wiele dekorowanych naczyƒ ceramicznych.
WÊród nich znajdowa∏y si´ tak˝e bia∏ogruntowane 
z bogatà polichromià i dekoracjà plastycznà.
Bogactwo grobowców by∏o ÊciÊle zwiàzane z okre-
sem ÊwietnoÊci tego miasta. 

Dzisiejsza Canosa w czasach rzymskich nosi∏a
nazw´ Canusium, która z kolei wzi´∏a poczàtek od
nazwy Kanousion, pochodzàcej z czasów, gdy by∏a
miastem zamieszkiwanym przez licznà spo∏ecznoÊç
greckoj´zycznà. Po∏o˝ona na prawym brzegu Ofanto
w odleg∏oÊci ok. 20 km od ujÊcia rzeki, usytuowana
by∏a przy wa˝nym szlaku handlowym z Foggi do
Bari. Szlakiem tym w czasach rzymskich bieg∏a Via
Trajana, ∏àczàc Beneventum z Brundisium, najwa˝-
niejszym portem wschodniego wybrze˝a Italii.
Korzystne po∏o˝enie komunikacyjne sprzyja∏o hand-
lowi morskiemu. Produkcja win i wyrobów lnianych
dodatkowo przyczyni∏a si´ do tego, ˝e Canosa w IV 
i III w. p.n.e. sta∏a si´ centrum ekonomicznym
Apulii. W latach 318-317 p.n.e. Rzymianie podpo-
rzàdkowali sobie Canos´, zyskujàc w niej wiernego
sprzymierzeƒca.

Wp∏ywy greckie zaznacza∏y si´ w Apulii ju˝ 
w VIII w. p.n.e., a wyraênie nasili∏y w V w. p.n.e. 
Z wykopalisk z terenów Canosy pochodzà dowody 
w postaci monet z greckimi literami. J´zyk grecki by∏
u˝ywany prawdopodobnie do I w. n.e.

Jak ju˝ wspomniano, ekonomiczny rozwój Ca-
nosy znalaz∏ odzwierciedlenie w bogactwie miejsco-
wych nekropolii. Liczne dobrze prosperujàce warsz-
taty ceramiczne mia∏y wa˝ny udzia∏ w produkcji

2. Lekyt bia∏ogruntowany.

2. White-ground lecythus.
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naczyƒ na potrzeby ofiar funeralnych. Interesujàca
nas grupa bia∏ogruntowanych, polichromowanych na-
czyƒ o dekoracji plastycznej datowana jest na okres
od ostatniej çwierci IV w. p.n.e. do koƒca II w. p.n.e.
Naczynia te stanowi∏y cz´Êç zespo∏ów ceramik odnaj-
dywanych w bogatych grobach terenów Canosy, jak
równie˝ Tarentu i innych. Niestety, nie wszystkie
obiekty posiadajà dostatecznà dokumentacj´ archeo-
logicznà. Znaczna cz´Êç dziewi´tnastowiecznych
znalezisk by∏a szybko sprzedawana lub kierowana na
aukcje dla kolekcjonerów staro˝ytnoÊci, którzy bar-
dziej cenili nabytki ze wzgl´du na ich walory este-
tyczne ni˝ wartoÊci badawcze i mo˝liwoÊç dokonania
szczegó∏owych opracowaƒ naukowych materia∏u
zabytkowego. 

Ceramika sepulkralna

Wazy stanowi∏y najwi´kszà grup´ darów funeral-
nych. W tych samych pomieszczeniach grobowych
znajdowane sà obok siebie ró˝ne typy naczyƒ cera-
micznych. Grupà szczególnie nas interesujàcà sà na-
czynia z polichromowanà dekoracjà malarskà i bar-
dzo cz´sto dodatkowà dekoracjà p∏askorzeêbami lub
kompozycjami pe∏noplastycznymi. Wazy z Canosy
stanowià w tym zakresie charakterystycznà i wyjàt-
kowà kategori´ naczyƒ (il. 3, 4). Sk∏adajà si´ na nià
ró˝ne ich typy: askosy, kratery wolutowe, rodzaj sze-
rokich kantarów, oinochoi, patery, pyksidy, thymia-
teria do spalania kadzide∏ oraz wazy o plastycznie
opracowanych brzuÊcach w kszta∏cie g∏ów kobiecych. 

3. Askos z Canosy.

3. Askos from Canosa.

4. Askos from Canosa.

4. Askos z Canosy.



Polichromia na tych naczyniach wykonywana by∏a
na bia∏ym gruncie na∏o˝onym bezpoÊrednio na czerep.
Grunt ten, niepokryty farbà w niektórych miejscach,
pe∏ni∏ tak˝e rol´ warstwy barwnej, np. w partiach kar-
nacji p∏askorzeêbionych g∏ów kobiecych, w udrapo-
wanych szatach terakotowych figurek, w rzeêbionych
wyobra˝eniach zwierzàt. T∏o dla przedstawieƒ malar-
skich stanowi∏y zazwyczaj g∏adkie p∏aszczyzny ró˝u
pokrywajàce brzuÊce naczyƒ, niekiedy fragmenty
mogà byç te˝ pokryte czerwienià. Same sceny, a w∏a-
Êciwie kompozycje z∏o˝one z poszczególnych posta-
ci, g∏ównie fantastycznych stworów morskich, delfi-
nów, stylizowanych rozet, palmet, kreÊlone by∏y czar-
nà lub bràzowà linià, wype∏nianà nast´pnie p∏askimi

plamami barwnymi. Detale równie˝ zaznaczane by∏y
linearnie i wype∏niane kolorem, rzadziej delikatnymi
uderzeniami p´dzla. Fragmenty naczyƒ, jak wylewy
czy dó∏ brzuÊca, pokrywano cz´sto dekoracjà orna-
mentalnà, takà jak proste ornamenty pasowe, biegnà-
ce fale, wole oczka. Szczególnie charakterystyczna
by∏a du˝ych rozmiarów palmeta umieszczana zazwy-
czaj na tylnej stronie brzuÊca askosów. W∏osy p∏asko-
rzeêbionych g∏ów kobiecych i Gorgon malowano
g∏´bokà czerwienià. Kolor ten powtarzano, malujàc
oczy i usta. Paleta dekoratorów tych naczyƒ, oprócz
wspomnianych ju˝ czerwieni, ró˝u, czerni i bràzów,
zawiera∏a tak˝e ˝ó∏cieƒ i b∏´kit. Ten ostatni bywa∏ te˝
kolorem t∏a. Styl malarski oparty na pewnej i wy-
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5. Figurine of Nike.
National Museum
in Warsaw (further
as: MNW), inven-
tory no. 142264/B.
Photo: R. Stasiuk.

5. Figurka Nike.
Muzeum Narodo-
we w Warszawie
(dalej jako: MNW),
nr inw. 142264/B.
Fot. R. Stasiuk.

smakowanej kresce, niemodelowanych p∏askich pla-
mach barwnych, a tak˝e sam repertuar cz´Êci przed-
stawieƒ wskazujà na inspiracje apulijskim malarst-
wem czerwonofigurowym2.

Przy omawianiu zagadnieƒ technologicznych po-
∏udniowoitalskiej polichromowanej ceramiki sepul-
kralnej okresu hellenistycznego nie sposób pominàç
niekwestionowanego wp∏ywu bogactwa dokonaƒ ce-
ramicznych warsztatów Grecji w∏aÊciwej V w. p.n.e.
Cezura roku 336 p.n.e., czyli poczàtku panowania
Aleksandra Wielkiego, przyj´ta jako umowny poczàtek
epoki hellenistycznej, jest w tym przypadku mylàca.
Wp∏ywy greckie na tych terenach si´gajà co najmniej
VIII w. p.n.e., a wyraêna kolonizacja attycka zaznacza
si´ trzy wieki póêniej. Wià˝e si´ jà m.in. z za∏ama-
niem eksportu do Etrurii, pogrà˝ajàcej si´ w ekono-
micznym kryzysie po kl´sce pod Kume w 474 r. p.n.e.3,
z zarazà dziesiàtkujàcà Ateny w 430 r. p.n.e. i wresz-
cie z wojnà toczonà ze Spartà w latach 431-404 p.n.e.4

W tej fali emigracyjnej przybyli do po∏udniowej 
Italii i na Sycyli´ równie˝ garncarze i malarze waz. 
W 2. po∏. V w. p.n.e. spowodowa∏o to rozwój miejsco-
wych warsztatów tworzàcych ceramik´ w technice
czerwonofigurowej, która w stylu malowania wyraê-
nie nawiàzuje do warsztatów ateƒskich okresu kla-
sycznego. Nale˝y równie˝ pami´taç o bezpoÊrednim
imporcie towarów z obszaru Grecji w∏aÊciwej, w tym
oczywiÊcie tak˝e wyrobów ceramicznych. Bioràc pod
uwag´ fakt pierwszoplanowego znaczenia ceramiki
attyckiej w okresie klasycznym, nale˝y poÊwi´ciç jej
najwi´cej uwagi. Zaliczane do niej, dekorowane
malarsko naczynia – lekyty bia∏ogruntowane – uzna-
wane sà za jedno ze êróde∏ inspiracji, pod wp∏ywem
której powsta∏a interesujàca nas ceramika hellenis-
tyczna. Niemniej jednak wielowàtkowoÊç i ró˝no-
rodnoÊç zastosowanych rozwiàzaƒ plastycznych su-
gerujà zasadnoÊç poszukiwania inspiracji równie˝
poza obszarem wyrobów garncarskich. Przede wszyst-
kim widoczne sà w niej wyraêne wp∏ywy malarstwa
i koroplastyki5, ale tak˝e toreutyki6. JednoczeÊnie
wieloÊç odniesieƒ obyczajowych i ikonograficznych
przysparza trudnoÊci w jednoznacznym wyznaczeniu
ram czasowych i geograficznych, w których mo˝na by
zamknàç kràg naszych poszukiwaƒ. 
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sach o kilku wylewach zwieƒczanych terakotowymi
figurkami. Cz´Êç z tych naczyƒ – poprzez celowe nie-
wykonywanie w nich den – pozbawiana by∏a podsta-
wowej cechy zbiornika p∏ynów. Podobne znaczenie
mia∏o umieszczanie naczynia na osobnej niezespo-
lonej z nim nó˝ce. Rozwiàzanie to spotykamy w nie-
których kraterach wolutowych. Wreszcie niektóre 
z waz, jak np. askosy, naczynia w kszta∏cie g∏ów,
uleg∏y tak dalekim przekszta∏ceniom formy, ˝e sta∏y
si´ samoistnymi kompozycjami rzeêbiarskimi, w któ-
rych zachowa∏ si´ zaledwie cieƒ ich pochodzenia. 

Wi´kszoÊç dekoracji rzeêbiarskich i malarskich
tych naczyƒ mia∏a za zadanie podkreÊlenie ich sepul-
kralnego charakteru. By∏a wyrazem po∏udniowoital-
skich wierzeƒ w ˝ycie pozagrobowe, których silne
zwiàzki z wierzeniami greckimi sà niekwestionowane.
Wazy te wyra˝ajà przede wszystkim wiar´ w po-
Êmiertnà w´drówk´ duszy na Wyspy B∏ogos∏awione7.
Dusza jest niekiedy personifikowana przez terakoto-
wà figurk´ umieszczanà np. na centralnym wylewie
askosów. Figurka ta nasuwa skojarzenia z kore – wy-
obra˝eniem duszy w postaci ma∏ej laleczki, która
opuszcza∏a cia∏o w momencie Êmierci8. Zewn´trznym
znakiem opuszczenia cia∏a przez dusz´ by∏o po-
Êmiertne zm´tnienie êrenicy oka. W´drówka duszy
odbywa∏a si´ nad Okeanosem, dlatego spotykamy na
owych naczyniach tak liczne wyobra˝enia fantastycz-
nych stworów morskich. ObecnoÊç p∏ynàcych hippo-
kampów, Skylli i delfinów symbolizuje morze i jedno-
czeÊnie ruch, czyli podró˝ do innego Êwiata. Nale˝y
tak˝e pami´taç, ˝e ka˝demu z tych zwierzàt z osobna
przypisywano znaczenia symboliczne. Delfin np. by∏

nie tylko opiekunem ˝eglarzy, ale tak˝e przewoêni-
kiem; hippokampa – zwiàzanego z symbolikà wody 
i podró˝y – identyfikowano z si∏à witalnà umo˝liwia-
jàcà odrodzenie si´ po Êmierci. Gryfy symbolizujà
zwyci´stwo ˝ycia nad Êmiercià9. Rzeêbiarskie proto-
my galopujàcych hippokampów umieszczane na
askosach wiozà dusz´ zmar∏ego do nowego Êwiata.
Na apulijskich wazach cz´sto znajdujemy te˝ figurki
˝ywo gestykulujàcych kobiet, niekiedy trzymajàcych
w d∏oniach drobne przedmioty. Wyra˝ajà one g∏´boki
ból i rozpacz po Êmierci bliskiej osoby. W podró˝y tej
towarzyszy zmar∏emu Nike, bogini zwyci´stwa,
przedstawiana pod postacià uskrzydlonej kobiety.
Figurka Nike wielokrotnie wyst´puje te˝ jako samo-
dzielny element dekoracyjny (il. 5). Na brzuÊcach
oinochoi bywa namalowana, gdy powozi bigà lub
kwadrygà. Przed nià kroczy Eros, przewodnik do
b∏ogos∏awionych zaÊwiatów10. Eros jest równie˝
przedstawiany rzeêbiarsko, jako terakotowa figurka
uskrzydlonego m∏odzieƒca do∏àczana do ró˝nych ty-
pów waz. Na wielu naczyniach spotykamy reliefowe
wyobra˝enia g∏owy Gorgony o czerwonych, w´˝o-
wych w∏osach (il. 6). Gorgona ma za zadanie strzec
zmar∏ego przed wrogami, których odstrasza odra˝a-
jàcym wyglàdem i spojrzeniem, mogàcym zamieniç
ich w kamieƒ11. Ornamenty zdobiàce naczynia majà
charakter dekoracyjny, podobnie jak stylizowane
rozety wype∏niajàce puste przestrzenie mi´dzy na-
malowanymi fantastycznymi stworami a rybami lub
malowane fryzy podkreÊlajàce elementy naczyƒ.
Ornament w postaci biegnàcych fal wyobra˝a morze,
po którym zmar∏y odbywa podró˝. 

6. G∏owa Gorgony zdobiàca pokryw´
od pyksis. MNW, nr inw. 198246. 
Fot. R. Stasiuk.

6. Head of a Gorgon embellishing 
a pyxis lid. MNW, inventory no.
198246. Photo: R. Stasiuk.

Formy 
i przedstawienia
Apulijskie naczynia dedyko-
wane zmar∏ym wyra˝a∏y swój
sepulkralny charakter nie tylko
przez repertuar wyst´pujàcych
na nich przedstawieƒ rzeê-
biarskich i malarskich, ale tak-
˝e przez rozwiàzania techno-
logiczne. Nietrwa∏e bia∏e grun-
ty, na których wykonywano
dekoracj´ malarskà, czyni∏y te
naczynia niefunkcjonalnymi 
w codziennym u˝ytku, podob-
nie jak ich du˝e wymiary i nie-
naturalnie rozbudowane kom-
pozycje dekoracji rzeêbiarskiej,
szczególnie widoczne w asko-
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Polichromowane hellenistyczne naczynia sepul-
kralne poddane zosta∏y licznym badaniom histo-
rycznym, natomiast problematyka technologii ich
wykonania doczeka∏a si´ jedynie fragmentarycznego
opracowania. Wià˝e si´ to w du˝ej mierze z nie-
dostatecznym wykorzystaniem pe∏nego aparatu ba-
dawczego nauk Êcis∏ych, wspó∏pracujàcych na polu

II w. p.n.e. Stanowià one charak-
terystycznà i unikalnà zarazem
grup´, zarówno w bogatej warst-
wie przekazu ikonograficznego,
jak i pod wzgl´dem technologii
wykonania ∏àczàcej rzeêb´ pe∏no-
plastycznà, p∏askorzeêb´ i malarst-
wo. Sepulkralny charakter tej ce-
ramiki przyczyni∏ si´ do powstania
wielowàtkowej i skomplikowanej
w swej warstwie znaczeniowej
dekoracji. JednoczeÊnie Êwiado-
me wykonywanie przedmiotów
kultowych, przeznaczonych do
obrz´dów pogrzebowych i sk∏ada-
nia ich w grobach, w istotny
sposób wp∏ywa∏o na technologi´
produkcji. 

konserwacji dzie∏ sztuki, a czasami wr´cz 
z pomini´ciem go w starszych opracowaniach
historycznych. 

Rozwijajàca si´ od wielu lat wspó∏praca
pomi´dzy Katedrà Konserwacji i Restauracji
Rzeêby Kamiennej i Elementów Architektury
Wydzia∏u Konserwacji i Restauracji Dzie∏
Sztuki Akademii Sztuk Pi´knych w Warszawie
a Galerià Sztuki Staro˝ytnej Muzeum Naro-
dowego w Warszawie zaowocowa∏a podj´ciem
decyzji o przeprowadzeniu szerokich badaƒ
technologicznych nad wybranà grupà cera-
micznych zabytków. Wyniki ich powiàzano 
z wnioskami p∏ynàcymi z prac konserwa-
torskich podj´tych wczeÊniej na warszawskiej
ASP, przy cz´Êci z tych obiektów12. Do 
przeprowadzenia badaƒ nad technikà i tech-
nologià wykonywania polichromowanych na-
czyƒ hellenistycznych o dekoracji plastycz-
nej z terenów Apulii wybrano grup´ pi´ciu
obiektów ze zbiorów Muzeum Narodowego
w Warszawie. 

Badania nad technikà i technologià
naczyƒ apulijskich
Przedmiotem realizowanego przez autora artyku∏u
programu badawczego jest grupa po∏udniowoitals-
kich hellenistycznych zabytków ceramicznych. Sà to
sepulkralne naczynia wytworzone w okresie od IV do

7. Askos. MNW, nr inw. 142264/A. Fot. R. Stasiuk.

7. Askos.  MNW, inventory no. 142264/A. Photo: R. Stasiuk.

8. Galopujàca kwadryga, fragment dekoracji rzeêbiarskiej
askosu. MNW, nr inw. 142264/A. Fot. R. Stasiuk.

8. Galloping chariot, fragment of the carved decoration of an
askos. MNW, inventory no. 142264/A. Photo: R. Stasiuk.
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wierzchni´ brzuÊca zdobi pi´ç stylizowanych rozet
sk∏adajàcych si´ z wielobarwnych kr´gów i promie-
niÊcie u∏o˝onych kresek. Wyró˝niç w nich mo˝na ko-
lory czerwony, bia∏y, niebieski i czarny. Na najwy˝-
szym wylewie namalowana jest tak˝e ma∏a rozeta. 

Dolnà kraw´dê wazy zdobià ornamenty biegnà-
cych fal i umieszczony nad nim jajownik. Znajduje
si´ on równie˝ na powierzchni przy kraw´dziach
wszystkich wylewów oraz w tylnej cz´Êci wazy.
Rysunek ornamentu wykonano czarnà kreskà, a po-
szczególne elementy (tzw. wole oczka) wype∏niono
przemiennie kolorami niebieskim i ró˝owym na
obrze˝ach, Êrodek pozostawiono bia∏y. 

Opisany powy˝ej askos odegra∏ znaczàcà rol´ 
w kszta∏towaniu pierwszych publikacji waz z Cano-
sy, które przypadajà na XIX w. Prosper Biardot,
mieszkajàcy przez kilka lat w Neapolu i tworzàcy
tam w∏asnà kolekcj´ staro˝ytnoÊci antycznych, 
w 1845 r. sta∏ si´ posiadaczem grupy naczyƒ ce-
ramicznych pochodzàcych z grobowca Lagrasta I,
tzw. grobowca Medelli15, który eksplorowany by∏ 
w latach 1843-184516. W grupie tych naczyƒ znajdo-
wa∏ si´ askos, stanowiàcy równie˝ przedmiot niniej-
szej pracy. W 1864 r. Biardot wyda∏ w Pary˝u bro-
szur´ pn. „Explication du symbolisme des terres
cuites de destination funérarie”. Zainteresowa∏a ona

CERAMIKA

Obiekty wybrane do badaƒ
Askos – nr inw. MNW 142264/A (Go∏uchów nr inw.
195); Apulia; III-II w. p.n.e.; wymiary: wys. 45 cm,
szer. maks. ok. 47 cm, Êrednica brzuÊca 29 cm13.

Opisywany obiekt jest naczyniem o formie zwa-
nej askosem (il. 7). Charakteryzuje si´ ono brakiem
stopki, owalnym brzuÊcem i niewyodr´bnionymi, wy-
p∏aszczonymi ramionami, na których osadzono czte-
ry cylindryczne wylewy ró˝nej wysokoÊci. Na dole
brzuÊca zaznaczono kraw´dê dna, która umo˝liwia
postawienie naczynia. Samo dno nie zosta∏o wykona-
ne. Jeden z wylewów, znajdujàcy si´ poÊrodku górnej
p∏aszczyzny naczynia, wyp∏aszczono z boków i zmie-
niono w wylew o elipsoidalnym przekroju. Ten, 
jak te˝ towarzyszàce mu po bokach dwa ni˝sze
wylewy, zdobi p∏ytkie ˝∏obkowanie na brzegach.
Najwy˝szy i najbardziej wysuni´ty do przodu wylew
przechodzi ∏agodnie we frontalnà cz´Êç brzuÊca. 
W tylnej cz´Êci naczynia po∏àczone ze sobà ramiona
utworzy∏y sp∏aszczony, wznoszàcy si´ do góry, ele-
ment o wyraênie zaznaczonej kraw´dzi. Askos zdo-
bià cztery pe∏noplastyczne przody galopujàcych koni
lub hippokampów ∏àczàce si´ z delikatnie wypuk∏à
przednià p∏aszczyznà wazy, poni˝ej najwy˝szego
wylewu. Ich grzywy zakoƒczone sà nad g∏owami
zadartym do góry czubem. Poni˝ej, z przodu brzuÊca
wazy, znajduje si´, wykonana w p∏ytkim reliefie,
g∏owa Gorgony o twarzy pozbawionej cech monstru-
alnych – typ tzw. friendly looking14. 

Ca∏à powierzchni´ naczynia pokrywa dekoracja
malarska po∏o˝ona na bia∏ym gruncie. T∏o malowide∏
na brzuÊcu i wylewach jest ró˝owe. Na najwy˝szym
wylewie namalowany jest rydwan z ko∏ami umiesz-
czonymi poni˝ej, za korpusami skrajnych koni (lub
hippokampów) (il. 8). W∏osy-w´˝e Gorgony pomalo-
wane sà na czerwono. Namalowano tak˝e szyj´, a po
bokach twarzy ogromne niebieskie skrzyd∏a o ró˝o-
wych piórach. Boki askosu zdobià dwa uskrzydlone,
zwrócone ku Êrodkowi, hippokampy o rybich ogo-
nach zwini´tych w p´tle i grzbietach z kolczastym
grzebieniem. Skrzyd∏a hippokampów sà niebieskie 
z czerwonymi piórami. Obok nich p∏ynà delfiny. 
Z ty∏u brzuÊca umieszczono du˝y kwiat lotosu zazna-
czony delikatnà, jasnobràzowà kreskà. Ponadto po-

9. Oinochoe. MNW, nr inw. 139605. Fot. M. So∏tys.

9. Wine container. MNW, inventory no. 139605. Photo: M. So∏tys.
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historyka religii Johanna Jakoba Bachofena, który,
uzyskawszy pozwolenie na korzystanie ze zbiorów
Biardota, zaproponowa∏ mu wykonanie opracowania
naukowego jednego obiektu z kolekcji. Wybrany zo-
sta∏ w∏aÊnie opisywany powy˝ej askos z grobowca
Medelli. W 1867 r. Bachofen wyda∏ w Berlinie prac´
poÊwi´conà symbolice sepulkralnej pt. „Die Unster-
blichkeitslehre der orphischen Theologie”, która
powsta∏a na podstawie badaƒ nad tà wazà. Podjà∏
m.in. prób´ zrekonstruowania ca∏oÊci pierwotnej de-
koracji naczynia18. W 1872 r. Prosper Biardot wyda∏
w Pary˝u w∏asnà prac´ poÊwi´conà ceramice gro-
bowej z Canosy: „Les terres-cuites greques fun¯bres

dans leur rapport avec les myst¯res de Bacchus ac-
compagné d’un Atlas de 54 planches noires et colo-
riées”. Jest ona obszerna i opisuje najwa˝niejsze
egzemplarze jego kolekcji, w tym równie˝ omawiany
askos19. W XIX w. zabytek ten sta∏ si´ cz´Êcià zbio-
rów sztuki antycznej Izabelli z Czartoryskich Dzia-
∏yƒskiej, gromadzonych na zamku w Go∏uchowie.

Figurka Nike – nr inw. MNW 142264/B (Go∏uchów
nr inw. 195); p∏d. Italia; III-II w. p.n.e.; wymiary:
wys. 23 cm, szer. maks. podstawy 7 cm.

Figurka eksponowana by∏a pierwotnie razem 
z opisanym powy˝ej askosem20. W wyniku badaƒ
przeprowadzonych przez autora niniejszego artyku∏u,
zwiàzanych z konserwacjà askosu, wykazano jej
wtórne umiejscowienie jako elementu dekoracyjnego
tego naczynia, co potwierdzi∏y te˝ póêniejsze, bar-
dziej szczegó∏owe badania technologiczne. Mo˝na
przypuszczaç, ˝e dokonano tego podczas przygoto-
waƒ do sprzeda˝y askosu z kolekcji Gréau21 (koniec
XIX w.) lub wczeÊniej.

Terakotowa figurka przedstawia uskrzydlonà
kobiet´ ubranà w chiton i himation (il. 5). R´ce ukry-
te ma w fa∏dach szaty. D∏oƒ prawej, zgi´tej w ∏okciu
r´ki spoczywa na piersiach, d∏oƒ lewej – opuszczonej
swobodnie wzd∏u˝ boku – podtrzymuje delikatnie
p∏aszcz – himation, co zaznaczono wypuk∏oÊcià for-
my draperii. G∏owa kobiety, z w∏osami spi´tymi z ty-
∏u, pochylona jest delikatnie na lewà stron´. Figurk´
pokrywajà szczàtki warstwy malarskiej, na podsta-
wie których mo˝na stwierdziç tylko, ˝e spodnia szata
by∏a w kolorze bia∏ym. 

Oinochoe – nr inw. MNW 139605; Apulia; IV-III w.
p.n.e.; wymiary: wys. 37,9 cm, szer. maks. 15,3 cm,
Êrednica brzuÊca 12,4 cm22.

Jest to naczynie w formie dzbana – oinochoe 
z brzuÊcem w kszta∏cie g∏owy kobiety i wysmuk∏à
szyjkà zakoƒczonà wylewem w postaci trójliÊcia 
(il. 9). Kraw´dê wylewu jest profilowana. Oinochoe
ma pojedyncze, pionowe imad∏o (uchwyt) umiejsco-
wione z ty∏u brzuÊca i wznoszàce si´ ponad kraw´dê
wylewu. Szyja kobiety rozszerza si´ u do∏u i pe∏ni
jednoczeÊnie funkcj´ stopki naczynia. Dno naczynia
jest otwarte. Twarz kobiety ma kszta∏t owalny, prosty
nos, wyraênie zaznaczone usta i szerokie migda∏owe
oczy. Staranna fryzura podkreÊlona jest symetrycznie
u∏o˝onymi falami w∏osów wykonanymi w reliefie,
które niemal ca∏kowicie zakrywajà uszy. PoÊrodku
g∏owy i nad czo∏em w∏osy rozdzielone sà przedzia∏-
kiem, z ty∏u zaÊ zakryte rodzajem siatki lub welonu,
przedstawionego malarsko w postaci ciemnych rom-
bów na bia∏ym tle, które sugerujà oczka pó∏przezro-
czystej, delikatnej materii. Na siatce tej, poni˝ej
imad∏a, namalowano dodatkowo dwie cienkie, piono-
we linie w kolorze ró˝owym. Podobne malowane
linie wyst´pujà na szyjce naczynia. Na pokrytej bia-
∏ym gruntem szyi widoczne sà fragmenty namalo-
wanego naszyjnika z koralami. Bia∏y grunt jest 

10. Pokrywa od pyksis. MNW, nr inw. 198246. Fot. R. Stasiuk.

10. Pyxis lid. MNW, inventory no. 198246. Photo: R. Stasiuk.

11. Pokrywa od pyksis. MNW, nr inw. 148068. Fot. R. Stasiuk.

11. Pyxis lid. MNW, inventory no. 148068. Photo: R. Stasiuk.
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Szeroko otwarte oczy zaznaczajà si´ delikatnie i nie-
zbyt wyraênie. Ca∏à twarz, z wyjàtkiem podbródka,
otaczajà krótkie, g´ste w∏osy. Wymodelowane sà nie-
starannie w formie masywnych bry∏ o p∏ytkich relie-
fowych podzia∏ach sugerujàcych kosmyki, w których
nale˝y dopatrywaç si´ w´˝y. W porównaniu z przed-
stawieniem g∏owy na opisanej wczeÊniej pokrywie
od pyksis ta p∏askorzeêba wyraênie ust´puje jej za-
równo pod wzgl´dem jakoÊci technicznego wykona-
nia, jak i artystycznego wyrazu.

jednoczeÊnie kolorem karnacji twarzy kobiety oraz
t∏em dla dekoracji szyjki naczynia23. P∏askorzeêbione
w∏osy oraz wn´trze wylewu pomalowane sà na inten-
sywny kolor czerwony. Profilowane imad∏o jest
wspó∏czesnà rekonstrukcjà.

Pokrywa od pyksis – nr inw. MNW 198246; p∏d.
Italia; II w. p.n.e.; wymiary: Êrednica 10,5 cm, 
wys. 6 cm.

Pokrywa ma cylindrycznà form´ z wykszta∏conà
dolnà i górnà kraw´dzià, nad którà uformowano
lekko wypuk∏e sklepienie (il. 10). Ârodek sklepienia
pokrywy zdobi okràg∏y, reliefowy medalion z przed-
stawieniem g∏owy Gorgony, w delikatnie profilowa-
nym obramowaniu (il. 6). Twarz kobiety ma kszta∏t
owalny, prosty nos rozszerzajàcy si´ u nasady i nie-
wielkà, lecz wyraênie zaznaczonà brod´. Wyraz twa-
rzy kszta∏tujà przede wszystkim g∏´boko osadzone,
szeroko otwarte oczy o magnetyzujàcym spojrzeniu.
Lekko rozchylone usta o mi´sistych wargach po-
t´gujà wyraz tajemniczoÊci. Bujna fryzura falujà-
cych w∏osów-w´˝y otacza twarz, zakrywajàc uszy.
PoÊrodku rozdzielona jest przedzia∏kiem. G∏ow´
zdobi przepaska lub niewielki diadem.

Pokrywa od pyksis – nr inw. MNW 148068; p∏d.
Italia; II w. p.n.e. (?); wymiary: Êrednica 13 cm, wys.
8 cm.

Pokrywa ma kszta∏t cylindryczny. Jej boczna
Êcianka, delikatnie wkl´s∏a, ograniczona jest z do∏u 
i z góry wyraênie uformowanymi kraw´dziami.
Dekoracj´ rzeêbiarskà wykonano w p∏ytkim reliefie
(il. 11). Jest nià frontalne przedstawienie g∏owy Gor-
gony w medalionie otoczonym p∏ytkim, wkl´s∏ym
profilem. Twarz kobiety jest owalna. Dominujà w niej
szeroki nos, masywna broda i grube usta, nieznacz-
nie rozchylone i wykrzywione lekkim grymasem.

12. Szlif z próbki pobranej z oinochoe. Widoczne warstwy technologiczne. MNW 139605. Fot. A. Nowicka.

12. Cut from a sample taken from a wine container. Visible technological layers. MNW, inventory no. 139605. Photo: A. Nowicka.

13. Fragment wn´trza askosu. Widoczne Êlady toczenia na kole garn-
carskim oraz nierówne kraw´dzie Êcianek w miejscu niewykona-
nego dna naczynia. MNW 142264/A. Fot. J. Martusewicz.

13. Fragment of the interior of an askos. Visible traces of shaping
on a potter’s wheel and uneven wall edges in place of the uncom-
pleted bottom of the vessel. MNW 142264/A. Photo: J. Martusewicz.

czerwieƒ – czerwieƒ ˝elazowa
w postaci hematytu z domieszkà
ferrilmenitu

grunt – glinka kaolinowa i spoiwo
wapienne

ceramika
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Zastosowane laboratoryjne metody
badawcze
Trzonem podj´tych badaƒ laboratoryjnych by∏y –
prowadzone w laboratoriach wyspecjalizowanych in-
stytucji naukowo-badawczych – nowoczesne analizy
fizyko-chemiczne, takie jak: energodyspersyjna mi-
kroanaliza rentgenowska z zastosowaniem mikroson-
dy elektronowej (SEM-EDS), spektroskopia w pod-
czerwieni, obserwacje mikroskopowe szlifów cien-
kich i szlifów stratygraficznych. Ich dope∏nieniem
sta∏y si´ analizy wynikajàce z obserwacji obiektów
przy zastosowaniu prostszych metod technologicz-
nych – badaƒ mikrochemicznych i obserwacji mikro-
skopowych czy te˝ obserwacji luminescencji wzbu-
dzonej promieniowaniem ultrafioletowym. Jako do-
datkowe êród∏o danych wykorzystano analiz´ infor-
macji zebranych pod kàtem formu∏owania wniosków
i za∏o˝eƒ konserwatorskich oraz uzyskanych w trak-
cie samych zabiegów konserwatorskich. By∏a ona
mo˝liwa dzi´ki pracom konserwatorskim, przepro-
wadzonym przez autora artyku∏u lub przy jego
udziale, przy cz´Êci z tych zabytków.

Rekonstrukcja technologii i techniki
wykonywania naczyƒ
Technologia 
Omawiane obiekty, mimo zró˝nicowanej formy,
majà zbli˝onà budow´ technologicznà. Wykonane sà

nia na kole garncarskim (il. 13) oraz wyciskania ele-
mentów dekoracji rzeêbiarskiej w formach. W za-
le˝noÊci od stopnia skomplikowania elementów 
zastosowano formy jednoelementowe lub z∏o˝one 
z dwóch cz´Êci. W pierwszym typie form wykonano
p∏ytkie elementy dekoracji reliefowej, jak np. g∏owy
Gorgony na pokrywach od pyksis (il. 6) i askosie
(il. 14, 15). Formy z∏o˝one stosowano do modelowa-
nia pe∏noplastycznych elementów dekoracji rzeê-
biarskiej. W ten sposób ukszta∏towano plastycz-
ny brzusiec oinochoe oraz protomy hippokam-
pów zdobiàcych frontalnà cz´Êç askosu (il. 16). 

z gliny ceramicznej zawierajàcej domieszk´
zwiàzków ˝elazowych. Ich temperatura wy-
pa∏u nie przekracza 950°C24. Zewn´trzne po-
wierzchnie sà pokryte bia∏ym gruntem sk∏a-
dajàcym si´ z glinki kaolinowej i spoiwa wa-
piennego. Wyjàtkiem jest figurka Nike po-
kryta czystym gruntem wapiennym.

Polichromi´ wykonano z wykorzystaniem
pigmentów naturalnych – czerwieni ˝elazowej
i ˝ó∏cieni ˝elazowej oraz charakterystycznego
dla antyku b∏´kitu egipskiego. U˝yte czernie
sà zró˝nicowane w zale˝noÊci od obiektu. Sà
to: sadza, w´giel drzewny lub czerƒ kostna.
Pigmenty osadzono w spoiwie wapiennym 
w postaci wody wapiennej lub mleczka wa-
piennego. Przyk∏adowy przekrój warstw tech-
nologicznych pokazuje próbka pobrana z kra-
w´dzi podstawy naczynia typu oinochoe
MNW 139605 (il. 12).

Technika wykonania
Przy formowaniu gliny ceramicznej wyko-
rzystano równolegle dwie techniki – tocze-

14. OdciÊni´ta w formie g∏owa Gorgony z askosu, po zdemontowa-
niu w trakcie konserwacji. MNW 142264/A. Fot. J. Martusewicz.

14. Head of a Gorgon from an askos after dismantling in the course
of conservation. MNW 142264/A. Photo: J. Martusewicz.

15. OdciÊni´ta w formie g∏owa Gorgony z askosu. Odwrocie.
MNW 142264/A. Fot. J. Martusewicz.

15. Head of a Gorgon from an askos. Reverse. MNW 142264/A.
Photo: J. Martusewicz.
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Elementy figurki Nike równie˝ wyciÊni´to w formach,
jednoczeÊnie opracowujàc r´cznie detale twarzy.
Wszystkie cz´Êci wykonywano osobno i ∏àczono, wy-
korzystujàc naturalnà spoistoÊç wilgotnej gliny cera-
micznej. W przypadku ∏àczenia wi´kszych elemen-
tów dekoracji rzeêbiarskiej w miejscach po∏àczeƒ
przebito otwory w czerepie, które umo˝liwia∏y swo-
bodny przep∏yw goràcego powietrza podczas wypa∏u
w piecu ceramicznym (il. 17, 18, 19). Zabieg ten
gwarantowa∏ równomierne nagrzanie masy czerepu,
co zabezpiecza∏o przed ewentualnym jego sp´kaniem
na skutek nierównomiernego skurczu. Takà samà
rol´ pe∏ni∏ niewielki otwór znajdujàcy si´ w tylnej
cz´Êci brzuÊca oinochoe – g∏owy kobiecej (il. 20).
Naczynia ceramiczne nale˝àce do omawianej grupy
nie majà uformowanego dna (il. 13, 20). Jest to ce-
lowy zabieg majàcy pozbawiç ich funkcji u˝ytko-
wej. W niektórych obiektach, jak np. askos, otwór 

16. Hippokamp z askosu. Element zdemontowany w trakcie kon-
serwacji. MNW 142264/A. Fot. J. Martusewicz.
16. Hippocampus from an askos. Element dismantled in the course
of conservation. MNW 142264/A. Photo: J. Martusewicz.

17. Fragment brzuÊca askosu. Otwór przebity w brzuÊcu na-
czynia w miejscu ∏àczenia z hippokampem. MNW 142264/A. 
Fot. J. Martusewicz.

17. Fragment of an askos belly. Opening made in the vessel belly
in the place of a link with the hippocampus. MNW 142264/A.
Photo: J. Martusewicz.

w dnie pozostawiono, odcinajàc wytoczone naczy-
nie od pozosta∏ej na kole bry∏y wilgotnej gliny.
Pozostawione Êlady Êwiadczà o u˝yciu napr´˝onej
nici lub struny. 

Zarówno warstw´ gruntu, jak i dekoracj´ ma-
larskà nak∏adano przy u˝yciu p´dzli. By∏y one u˝y-
wane tak˝e do wyg∏adzenia zewn´trznej powierzchni
naczyƒ przed wypa∏em.

Badania, przeprowadzone nad technologià grupy
hellenistycznych ceramik sepulkralnych z Apulii, po-
zwoli∏y na uzyskanie szczegó∏owych danych umo˝li-
wiajàcych jej odtworzenie. Zosta∏y one skonfronto-
wane z dost´pnymi, nielicznie publikowanymi, wyni-
kami technologicznych badaƒ zabytków z kolekcji za-
granicznych, np. J. Paul Getty Museum w Kalifornii
czy Musée d’Art et d’Historie w Genewie. Obserwacje
i analizy danych zebranych pod kàtem prowadzonych
prac konserwatorskich dostarczy∏y dodatkowych infor-
macji, niezb´dnych do zrekonstruowania techniki wy-
konywania poszczególnych obiektów. Potwierdzono,
˝e sepulkralne przeznaczenie tego typu ceramiki znaj-
duje odzwierciedlenie w zastosowaniu stosunkowo
nietrwa∏ej technologii wykonywania polichromii. 

Podsumowanie
W literaturze historycznej podnoszone jest wielokrot-
nie znaczenie attyckich lekytów bia∏ogruntowanych,
jako naczyƒ poprzedzajàcych omawiane w tej pracy
grobowe naczynia apulijskie. Uwag´ zwracajà wspól-
ne dla tych naczyƒ cechy. Sà to naczynia przezna-
czone na potrzeby kultu zmar∏ych i wykonane
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jedynie najwa˝niejsze problemy, odsy∏ajàc czytelnika
do literatury przedmiotu25. 

Ju˝ sama nazwa lekyty bia∏ogruntowane jest 
mylàca. Bia∏e t∏o dla dekoracji malarskiej na tych 
naczyniach nie jest gruntem, lecz angobà. Ma to
wp∏yw na technologi´ wykonania polichromii.
Szczególnym przyk∏adem jest zastosowanie chal-
kantytu (CuSO4

.5H2O) – pigmentu, który nie jest 
nanoszony w spoiwie, lecz „zatapiany” w angobie 
w czasie wypa∏u, zmieniajàc przy tym kolor.
Wspólnà cechà jest niewàtpliwie ∏àczenie dekoracji
firnisowej z polichromià na bia∏ym tle (typowe dla
lekytów i wyst´pujàce w niektórych przypadkach 
w omawianej ceramice hellenistycznej). Nietrwa∏oÊç
dekoracji malarskiej obu grup ceramik nie wynika
jednak z zastosowania tych samych technologii.
U˝ytkowanie tych naczyƒ w czasie uroczystoÊci
pogrzebowych zdeterminowa∏o przyj´te rozwiàzania

jedynie w tym celu. W obu przypadkach dekorowane
sà malarskimi przedstawieniami o tematyce sepul-
kralnej wykonanymi na bia∏ym tle. Zastosowane roz-
wiàzania technologiczne mia∏y istotny wp∏yw na ich
szybkà destrukcj´ w warunkach pierwotnej ekspo-
zycji (sk∏adanie w grobach lub na nagrobkach). 

Porównanie technologii attyckich lekytów bia∏o-
gruntowanych i omawianych naczyƒ hellenistycznych
wskazuje na bardzo wyraêne ró˝nice. Niestety, za∏o-
˝enia powy˝szego artyku∏u nie pozwalajà na szersze
omówienie tego zagadnienia. Dlatego sygnalizujemy

20. Oinochoe. Przekrój. Stopka – szyja g∏owy kobiety jest otwarta
w celu pozbawienia naczynia funkcji u˝ytkowych. Na dole, w tyl-
nej cz´Êci brzuÊca, widoczny niewielki otwór umo˝liwiajàcy swo-
bodny przep∏yw goràcego powietrza w trakcie wypa∏u. Imad∏o
(uchwyt) pe∏ne, uformowane z pojedynczego paska gliny. MNW
139605. Rys. J. Martusewicz.

20. Wine container. Cross-section. Base – the neck of a female head
is opened for the purpose of depriving the vessel of utilitarian 
functions. The back part of the belly features a small opening wich 
permitted an unhampered  flow of hot air during the firing.
Complete vise (handle) made of a single strip of clay. MNW
139605. Drawing: J. Martusewicz.

18. Otwór w brzuÊcu oinochoe w miejscu po∏àczenia z szyjkà
naczynia. MNW 139605. Fot. J. Martusewicz.

18. Opening in the belly of a wine container in the place of a link
with the vessel’s neck. MNW 139605. Photo: J. Martusewicz.

19. Otwór w szyjce oinochoe w miejscu po∏àczenia z brzuÊcem.
Jego niewielka Êrednica nie ma znaczenia funkcjonalnego,
umo˝liwia natomiast przep∏yw goràcego powietrza w trakcie
wypa∏u. MNW 139605. Fot. J. Martusewicz.

19. Opening in a wine container neck in the place of a link with the
belly. The small diameter is devoid of  functional significance, but
permitted the flow of hot air during the firing. MNW 139605.
Photo: J. Martusewicz.
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technologiczne, ale nie wyeliminowa∏o ich zró˝nico-
wania. Uwzgl´dniajàc wspomniane zró˝nicowanie,
nale˝y stwierdziç, ˝e attyckich lekytów bia∏ogrun-
towanych nie mo˝na uznaç – z technologicznego
punktu widzenia – za pierwowzór rozwiàzaƒ przy-
j´tych w omawianej grupie grobowych ceramik
apulijskich.

Istotnym êród∏em inspiracji twórców omawianej
ceramiki grobowej by∏o malarstwo hellenistyczne.
Wi´kszoÊç wniosków sformu∏owanych przez bada-
czy przedmiotu oparta jest przede wszystkim na przy-
k∏adach póêniejszych kopii tego malarstwa i przeka-
zach zawartych w literaturze antycznej. Stwierdzone
w powy˝szych badaniach wyst´powanie domieszki
do gruntów w postaci wody lub mleczka wapiennego
oraz u˝ycie spoiwa wapiennego w polichromii wska-
zuje na powiàzania technologiczne z malarstwem

Êciennym tych hellenistycznych oÊrodków. Badania
takie powinny byç podj´te na podstawie analiz prób
pobranych z oryginalnych zabytków apulijskich. Nie
by∏o to jednak mo˝liwe do zrealizowania, a tak˝e wy-
kracza∏o poza przyj´te za∏o˝enia. Kontynuacja badaƒ
na tym polu mo˝e przynieÊç interesujàce wyniki.
Uzupe∏nienie badaƒ historycznych wiedzà o wzajem-
nych zale˝noÊciach technologii malarstwa Êciennego
i polichromowanej ceramiki tego okresu b´dzie cen-
nym ich poszerzeniem.
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South Italian pottery of the Hellenistic period com-
prises a large group of historical monuments 

representing diversified forms, decoration and tech-
nology. Against this background, the relatively few
polychrome vessels discovered in graves from this
epoch, especially in the region of the town of Canosa,
are particularly noteworthy. They constitute a charac-
teristic and, simultaneously, unique group both as
regards their rich iconography and the technology of
execution which combines full plastic sculpture, the
bas-relief, and painting. The sepulchral character of
the pottery determined the origin of its multi-motif
decoration. At the same time, the awareness of 
producing cult objects intended for burial rites and
subsequently for placing in  graves essentially influ-
enced the production technology. 

The years-long co-operation of the Chair of the
Conservation and Restoration of Stone Sculpture and
Architectural Elements at the Department of the
Conservation and Restoration of Works of Art (the
Academy of Fine Arts in Warsaw) and the Ancient
Arts Gallery at the National Museum in Warsaw led
to a decision about embarking on extensive techno-
logical research relating to a selected group of ceram-
ic monuments, This venture was linked with conclu-
sions stemming from the conservation of some of
those objects, conducted earlier at the Academy of
Fine Arts in Warsaw. 

Research into the technique and technology of
Hellenistic decorated polychrome vessels  originating
from Apulia was preceded by a selection of five
objects from the collections of the National Museum
in Warsaw. 

The investigations made it possible to obtain
detailed results enabling the reconstruction of the
technique and technology in question, and their 
confrontation with the available outcome of techno-
logical research focused on historical objects and 

foreign collections. The observations and analyses of
data which had been gathered from the viewpoint of
conservation, offered additional information in-
dispensable for a more complete reconstruction of 
the production technique of particular objects. The
ensuing research confirmed that the sepulchral 
purpose of this type of pottery is reflected in the
application of the relatively perishable polychrome
technology. Despite their different forms, the 
discussed objects disclosed a similar technological
structure: they are made of ceramic clay, containing 
a mixture of ferric compounds, and their firing 
temperature did not exceed 950 C. The outer surfaces
are covered with white ground composed of white
clay and lime binding, the only exception being 
a figurine of Nike covered with pure lime ground. 

The polychrome was produced upon the basis of
natural pigments – imperial red and iron oxide yellow
as well as Egyptian blue, characteristic for antiquity.
The black colours differ depending on the object and
include soot, charcoal or boneblack. The pigments
were placed into the lime binding in the form of lime-
water or whitewash. 

The two most essential sources of inspiration for
this type of pottery mentioned in historical literature,
i. e. Attic white-ground lecythi and murals, have been
recognised as interesting from the technological
viewpoint. It must be added, that the Attic white-
ground lecythi cannot be recognised as an inspiration
for the technological solutions accepted in the 
discussed group of grave pottery from Apulia. On 
the other hand, the occurrence of admixtures in the
form of limewater or whitewash, ascertained in the
aforementioned research, as well as the use of lime
binding in polychrome indicates a possible techno-
logical connection with murals from those centres.
A continuation of pertinent studies could yield
extremely interesting results. 

POLYCHROME POTTERY IN THE GRAVES OF HELLENISTIC APULIA




