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I 

 
Descoberta, registro e dispersão dos vasos cerâmicos portadores do nome Pistóxenos; cotejo 

dos vasos que suportam o nome Pistóxenos considerando prioritariamente suas inscrições; a 

diversidade de ocorrências do nome Pistóxenos na Antigüidade; leituras modernas do nome 

Pistóxenos e atribuições dele advindas; atribuições estilísticas e observação das 

“assinaturas”; o surgimento da alcunha pintor de Pistóxenos, alternativas a ela e suas 

relações com outras denominações; demais inscrições sobre os vasos atribuídos ao pintor de 

Pistóxenos. 

   10 

  
 

“What's Montague? It is nor hand, nor foot, 

Nor arm, nor face, nor any other part 

Belonging of a man. O, be some other name! 

What's in a name? That which we call a rose 

By any other name would smell as sweet; 

So Romeo would, were he not Romeo call'd, 

Retain that dear perfection which he owes 

Without that title (…)”1. 20 

 
W. Shakespeare, Romeo and Juliet, 1594  

(personagem Juliet na segunda cena do segundo ato)2. 

 
 Secondiano Campanari, membro de uma importante sociedade de 

escavadores italianos do século XIX3, publicou em 1836 uma dissertação sobre a 

                                                 
1 “Que é Montecchio? / Não será mão, nem pé, nem braço ou rosto, / nem parte alguma que pertença 

ao corpo. / Sê outro nome. Que há num simples nome? / O que chamamos rosa, sob uma outra / 

designação teria igual perfume. / Assim Romeu, se não tivesse o nome / de Romeu, conservaria a tão 

preciosa / perfeição que dele é sem esse título” (tradução de Carlos A. Nunes, 1998).    
2 Original disponível em < http://www.gutenberg.org/dirs/etext97/1ws1610.txt >; acessado em 3 de 

janeiro de 2009.   
3 Na qual se notabilizaram na mesma época outros dois Campanari: Domenico, que veio a se 

estabelecer em Londres como mercador de antiguidades ligado ao Museu Britânico e, principalmente, 

Vicenzo Campanari, pai de Secondiano, pioneiro das escavações de Vulci, na região do Lácio, Itália, 

nos anos 20 do século XIX (BURANELLI 1991).  



 32 

cerâmica pintada oriunda de necrópoles etruscas escavadas anos antes4. Em meio 

ao mobiliário funerário afortunadamente preservado nos sepulcros de Cerveteri5, 

Campanari apontou um vaso que se encontrava “formalmente de posse de 

[Francesco] Capranesi”6 no qual se via grafado em escrita grega o nome 30 

ΠΙΣΤΟΧΣΕΝΟΣ (Pistóxsenos). Este foi decriptado no modo nominativo, integrando 

uma formulação bastante conhecida dos estudiosos de cerâmica antiga, 

possivelmente desde a pioneira compilação do Conde de Caylus (1692-1765)7: o 

nome seguido do verbo “fazer”: 

ΠΙΣΤΟΧΣΕΝΟΣ ΕΠΟΙΕΣΕΝ  

Pistóxsenos  .epoíesen 

(Pistóxenos [me] fez!8) 

                                                 
4 Campanari, S. Intorno i vasi fittili dipinti rinvenuti nei sepolcri dell´Etruria in Dissertazione dalla 

Pontifícia Accademia Romana di Archeologia, tomo VII, 1836 (apud BIRCH 1858; HOPPIN 1919; 

BURANELLI 1991). 
5 Localidade italiana próxima de Roma, ao norte, conhecida na Antigüidade pelos nomes de Caere 

(ou Cere) e Argylle (ou Argilla) (ADAM 1795, p. 19; BANDINELLI & GIULIANO 1985, p. 426). George 

Dennis faz a etimologia destes nomes e explica a transição para o nome moderno em seu relato 

acerca das cidades e cemitérios etruscos (DENNIS 1848, capítulo XXXIII, p. 17).O nome Caere 

ocorre na Eneida de Virgílio (VIII, 597 <775>). Na História Natural, Plínio o velho se refere à cidade 

como preservadora de pinturas [parietais] antigas: Durant et Caere antiquiores et ipsae (XXXV,18); e 

menciona o rio da cidade: Caeretanus amnis (III, 8).  
6 “Formerly in Capranesi’s possession, Rome” (HOPPIN 1919, p. 372, número 4). 
7 Recueil d’antiquités égyptiennes, étrusques,grecques, romaines et gauloises (7 volumes. Paris: 

Desaint et Saillant, 1752-1767), texto as vezes esquecido dos manuais de teoria e história da 

arqueologia, apesar de seus sete volumes terem apresentado algumas das primeiras indicações de 

procedência e antiguidade dos objetos, classificando-os por estilo e experimentando hipóteses acerca 

de sua feitura e uso, do gosto e do ideário de cada um dos povos ali considerados (CRONK & 

PEETERS 2004; ROUET, 2001). Raramente, o ordenamento dos “monumentos” em “classes gerais 

relativas aos países que os produziram” e o arranjo deles no interior de cada classe em relação “ao 

tempo que os viu nascer” proposto na obra de Caylus foram percebidos em outra área da arqueologia 

como uma teoria da classificação tipológica (LAMING-EMPERAIRE, A. Origines de l’archéologie 

préhistorique en France, Paris, 1964 apud SCHNAPP 1982, p. 762). Acerca da interpretação de 

inscrições áticas como sendo etruscas nas obra de Caylus e sua posterior revisão proposta por 

Winckelmann, ver BOTHMER 1987, p. 185-186.  
8 Acerca desta formulação, ver nota 5 da introdução desta tese. 
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 A dissertação de 1836 foi a primeira publicação moderna do nome Pistóxenos 

associado à feitura de cerâmica. Seu autor, possivelmente, o primeiro estudioso 40 

moderno a distinguir na sentença destacada acima a identidade de um fazedor de 

vasos antigo.  

Ainda que a tenha proposto tacitamente, a “atribuição” de Secondiano 

Campanari ao nome Pistóxenos, uma atribuição de feitura (seja ao oleiro ou ao 

proprietário do ateliê responsável pela produção do vaso9) e não de pintura, como 

aquela que aqui se verá posteriormente, pode ser qualificada como inaugural: marca 

a aparição de um novo nome dentre aqueles dos quais se utilizavam as categorias 

da moderna ceramologia clássica.  

 Na Itália das primeiras décadas do século XIX, a família Campanari se 

dedicou às principais atividades de interesse arqueológico de sua época: o 50 

desenterramento ou descoberta de objetos, sua coleção e, fundamentalmente, seu 

comércio10. A eles se juntavam numa ou mais destas atividades os irmãos 

Candelori, escavadores da necrópole de Vulci11, e um distinto grupo de exploradores 

dentre os quais conviria destacar também na região do Lácio, Luciano Bonaparte, o 

príncipe de Canino12, e na Tarquínia, Carlo Avvolta, o “gonfaloniere” de Corneto, ou 

seja, o administrador público daquela localidade13. 

                                                 
9 No decorrer do século XX as inscrições de nomes “com ’epoíesen” foram muitas vezes lidas como 

assinaturas de oleiro (por exemplo, PALÉOTHODOROS 2004, p. 8 e seguintes, sobre os oleiros que 

produziram com o pintor Epíteto; Eleni Zimi em WILSON 2006, p. 286, sobre o nome Exékias então 

grafado Execias). Alternativamente, Boardman (1975) e Hoffmann (1997) propuseram que além dos 

oleiros (kerameus), estas inscrições designariam os proprietários das olarias (workshops).  
10 Os volumes do Bullettino degli Annali dell´Instituto di Corrispondenza Archeologica di Roma, 

publicados desde a segunda década do século XIX, referem pesquisas e descobertas (ricerche e 

scoperte) caracterizadas muitas vezes pelas escavações (scavi) nas quais o concurso de amadores, 

compradores e negociantes (concorso degli amatori, compratori e negozianti) era indispensável para 

a continuidade das investigações (1929, I-V, di gennajo a maggio, p. 2 e seguintes). O próprio 

Secondiano Campanari adquiria antiguidades de outros exploradores: se documenta no Bullettino de 

1936 (p. 147) a compra que fez de um sarcófago etrusco. 
11 Segundo BURANELLI 1991, p. 14-16.  
12 Autor do Catalogo di scelte antichità etrusque trovate negli scavi del Principe di Canino 1828-1829, 

publicado em Viterbo, em 1829; e da Lettera di S.E. Il Principe di Canino contenente la descrizione 
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 As escavações encampadas por tais exploradores dependiam de 

autorizações oficiais e suas atividades eram fiscalizadas pelo Instituto di 

Corrispondenza Archeologica di Roma e, em razão de uma encomenda papal, 

também pela Comissione Consultiva di Antichità e Belle Arti do Vaticano14. Mas a 60 

dispersão dos objetos encontrados e a documentação dos conjuntos no momento do 

achado não eram feitos regularmente.  

Em alguns relatos, como por exemplo a notícia da descoberta de uma grande 

tumba etrusca na Tarquínia, publicada em 1829 pelo explorador Carlo Avvolta, pode-

se observar as dificuldades em documentar as primeiras destinações dos objetos 

então encontrados. Avvolta cuidou de descrever minuciosamente, e a partir de 

distintos pontos, a situação do vasto mobiliário, indicando os motivos figurados, os 

materiais empregados e a posição de cada objeto, seja em relação à construção, 

seja em relação aos demais objetos. Depois de concluir suas anotações, lamentou 

não poder preservar a integridade da tumba ou da coleção proveniente dela: 70 

“Terminate queste osservazioni stava per annottare e 

minaccciava la pioggia: vedendomi pertanto nella 

impossibilita di operare acciocché restasse integra la 

tomba, e quanto dentro si existeva, mi diedi tutta la 

premura onde con la maggior diligenza possibile 

venissero tutti gli oggetti transportati dentro una capanna 

vicina; in questo breve tragitto gli operai, approfittandosi 

della dirotta pioggia che cadeva, rubarono l’elegante 

boccale di bronzo, il lacrimatoio dipinto ad animali, ed un 

vaso di capricciosa forma di medíocre grandezza. Gli 80 

oggetti ritrovati nella tomba furono divisi tra l’impresario 

signor Loreto Marroni, e gli agricultori di Corneto 

proprietari della tenuta dei Montarozzi. Il Marroni li regalo 
                                                                                                                                                         
del suo Museo di antichità etrusche, publicada em Milão, em 1833 (apud BURANELLI 1991, p. 7 e 8, 

nota 11; p. 40, nota 127). 
13 PALLOTTINO in BANDINELLI, R. B. et alii. 1954: p. 22-33.  Tanto Avvolta, quanto Bonaparte 

figuraram na “fase heróica” da exploração arqueológica etrusca enaltecida no então célebre livro do 

cônsul britânico em Roma, George Dennis (1848). 
14 BURANELLI 1991, p. 14, 15 e 51. 
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a chi ne volle, e la porzione degli agricoltori fu venduta al 

signor Dorow prussiano”15.  

Seja por furto, seja mediante as condições firmadas em contratos de 

exploração ou através do comércio internacional, se dispersavam os objetos a ponto 

de se perderem definitivamente as informações acerca da procedência, por um lado, 

e, muitas vezes, acerca do paradeiro do objeto, por outro. 

Os Campanari, especificamente, firmaram sociedade com o estado pontifício 90 

para fornecer parte significativa do acervo do Museu Etrusco Gregoriano16 e, 

concomitantemente, realizaram a primeira exposição internacional de vasos etruscos 

em Londres e venderam coleções inteiras de antigüidades para colecionadores e 

museus das grandes cidades do norte da Europa. Neste mesmo período, os anos 30 

e 40 do século XIX, também não ficaram completamente desfeitos os laços 

“fraternais” que ligavam esta família de exploradores à corte da Prússia, 

representada na Itália por Eduard Gerhard, estudioso alemão autor de obras 

celebradas como os volumes de Griechische Mythologie publicados em 1854 e 

                                                 
15 “Terminadas estas observações, estava anotando e ameaçava chover: vendo-me 

conseqüentemente na impossibilidade de fazer com que restasse íntegra a tumba, e tudo quanto 

dentro dela existia, tive a máxima pressa e com a maior diligência possível foram transportados os 

objetos para dentro de uma cabana vizinha; neste curto trajeto, aproveitando-se da chuva excessiva 

que caia, os operários roubaram o elegante escudo de bronze, o lacrimatório pintado com animais e 

um vaso de forma caprichosa e medíocre grandeza. Os objetos encontrados na tumba foram 

divididos entre o empresário, Sr. Loreto Marroni, e os agricultores de Corneto donos da propriedade 

de Montarozzi. O Marroni presenteou a quem não quer, e a parte dos agricultores foi vendida ao Sr. 

Dorow, prussiano”. AVVOLTA, Carlo, relazione in Annali dell’Instituto di Corrispondenza Archeologica 

VI, 1829, p. 96 e segs. (apud PALLOTTINO in BANDINELLI, R. B. et alii. 1954, p. 26-29). O autor fez 

publicar nas pranchas destes anais uma imagem da tumba antes da retirada dos objetos (Bullettino 

degli Annali dell’Instituto di Corrispondenza Archeologica VIII, agosto de 1829, p. 91). 
16 Acerca do Museo gregoriano d’etruschi monumenti, cuja fundação objetivava ser um “testemunho 

daquelas magníficas relíquias” da Antigüidade comparável aos “estupendos museus que foram 

formados em toda a Europa”, ver o artigo de Em. Braun no Bullettino dell’instituto di Corrispondenza 

Archeologica de janeiro a fevereiro de 1837, p. 1 a 10. Vicenzo Campanari, seus colaboradores e 

sócios forneceram a este museu uma grande quantidade de objetos antigos oriundos de suas 

explorações em Vulci.   
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1855, fundador e importante colaborador do Instituto de Correspondência 

Arqueológica de Roma17. 100 

Evidências do comércio continental movido pelos Campanari podem ser lidas 

em documentos como a carta de Secondiano a Braun, outro colaborador estrangeiro 

do instituto romano, datada de 26 de novembro de 1837, na qual é abordada a 

venda de uma estátua antiga. O explorador italiano então cogitava a possibilidade de 

encaminhá-la para Londres, Paris ou, preferencialmente, para Berlim18.  

Uma conseqüência deste mesmo comércio associado à desordenada 

dispersão dos vestígios cerâmicos antigos descobertos na época é a remontagem, 

100 anos mais tarde, de fragmentos de museus italianos com vasos fragmentários 

dispersos por “todo o mundo”19. 

Considerando a quantidade de documentos e evidências semelhantes 110 

existentes, além das notícias de compra de antiguidades intermediadas ou 

protagonizadas pelos próprios Campanari20, não será um exagero afirmar que as 

atuais coleções de antiguidades Gregas, Romanas e Etruscas dos principais 

museus franceses, ingleses e alemães se devem em alguma medida ao empenho 

desta família de exploradores e de seus sócios.  

O vaso que Secondiano atribuiu a Pistóxenos (e outro também oriundo de 

Cerveteri que veremos adiante com mais vagar) tem procedência conhecida, mas, 

talvez por ter estado sujeito a procedimentos semelhantes aos descritos por Avvolta 

em 182921, ou por ter sido comercializado indistintamente, como a estátua indicada 

na carta de 1837, não é mais possível circunscrevê-lo em seu local de achado. O 120 

que neste caso se perdeu, a um só tempo, são os vestígios da última situação antiga 

                                                 
17 BURANELLI 1991. Em 1836, Gerhard é aclamado secretário honorário do Instituto de 

Correspondência Arqueológica (Bulletino ...1836, p. 5). Acerca da importância atribuída a Gerhard na 

história da arqueologia, ver principalmente Schnapp (1982; 2004). 
18 Documento transcrito integralmente in: BURANELLI 1991, p. 315-316. 
19 LEVI 1931?, III, I, p.1. 
20 Publicadas sobretudo no Bullettino dell’Instituto di Corrispondenza Archeologica di Roma entre 

1929 e 1937. 
21 Há farta documentação da partilha de achados dentre os envolvidos em explorações (ver 

BURANELLI 1991). 
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do exemplar (a tumba em que foi encerrado) e também o registro de suas 

sucessivas circunstâncias modernas.  

Uma investigação centrada no objeto, na descrição que dele podemos dispor 

e nos materiais ou registros textuais que foram a ele associados, direta ou 

indiretamente, talvez não possa descobrir-lhe o paradeiro atual, mas poderá indicar 

vários significados que o exemplar, e também as atribuições que com ele se 

inauguram, encontrou na modernidade. De outro modo, podemos partir do exemplar 

e de suas eventuais circunstâncias de achado para fazer o caminho inverso, 

tentando apontar em alguma medida as significativas circunstâncias antigas que 130 

remontam, talvez em última instância, sua feitura e sua queima. Nesta última 

possibilidade de percurso, as aproximações ou paralelos viáveis com outros 

materiais, incluindo textos de diversos gêneros, podem ter grande valor, 

principalmente diante da insipiente documentação acerca dos locais de produção da 

cerâmica ática e de seus protagonistas22.  

O vaso publicado por Secondiano Campanari permaneceu por cerca de vinte 

anos como o único vestígio conhecido do nome que suportava e não foi alvo de 

maiores descrições neste período, ou posteriormente. Dentre manuais da época, a 

edição inglesa de Samuel Birch, vinda a público em 1858, desconheceu as 

eventuais figuras ou o estado de conservação, assim como a própria forma do vaso. 140 

Repetia então o nome, a singularidade do nome e a procedência de seu suporte, 

com o evidente interesse de adicionar um item a mais na lista de “Ancient Potters 

and Painters”23 que elaborou. A apresentação do exemplar neste texto resultou, 

portanto, lacônica: “Pistoxenos occurs as the name of a maker on a vase found at 

Caere”24. 

Tal exemplar veio a ser dado como perdido definitivamente no primeiro quarto 

do século XX25, sem maiores descrições, sem qualquer identificação iconográfica e 

                                                 
22 Ver OAKLEY 1992; ARCELIN et alii 1995; LISSARRAGUE et alii (org.) 1999. 
23 “Oleiros e pintores de vaso antigos”. 
24 “Pistóxenos ocorre como o nome de um fazedor [de vasos] num vaso encontrado em Caere” 

(BIRCH 1858, p. 55). 
25 HOPPIN 1919, p. 371-2. 
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mantendo necessária a dúvida quanto à sua forma. O nome de quem o fez, por sua 

vez, sobrevivera ao próprio vaso.   

Ao apresentar os “sítios de antigas olarias, e onde foi encontrada cerâmica 150 

[grega]”26, Birch apontou de passagem um segundo vaso portador do nome 

Pistóxenos proveniente de Santa Maria Capua (Cápua27), também na Itália.  

Este último, por sua vez, já havia sido mencionado como exemplo de “belo 

estilo” por outro influente helenista e ceramólogo alemão: Otto Jahn, em sua 

publicação acerca das coleções da Pinacoteca de Munique28. 

Cinco anos após a publicação de Jahn, este segundo vaso de Pistóxenos 

teria lugar na História dos artistas gregos29 de Heinrich Brunn publicada na 

Alemanha, na qual se fez incluir um capítulo sobre os pintores de vasos30, talvez por 

força da superabundância de cerâmica ática figurada proveniente das necrópoles 

italianas31. O obscurecido vaso descoberto por Campanari é listado então na 160 

companhia do exemplar de Cápua32, que, por sua vez, foi preservado. Trata-se de 

um grande esquifo ático (também nomeado côtila33) pintado em figuras vermelhas, 

                                                 
26 BIRCH 1858, p. 113 e seguintes. 
27 Cápua se localiza na Campânia, ao norte de Nápoles. A localidade atualmente denominada Santa 

Maria Capua Vetere preserva ruínas de uma grande necrópole e daquela que teria sido a principal 

cidade antiga da região, possivelmente fundada pelos etruscos (ADAM 1795, p. 20 a 21; 

BANDINELLI & GIULIANO 1985, p. 425). Segundo Bandinelli e Giuliano, entre os séculos VI e V, 

Cápua e a Campânia se caracterizavam pela coexistência de práticas religiosas e elementos 

iconográficos autóctones e gregos (BANDINELLI & GIULIANO 1985, p. 121 a 128).  
28 JAHN 1854, p. LXI-LXII. 
29 BRUNN, Geschichte der griechischen Künstler. 1859.   
30 Os demais capítulos se destinavam aos Pintores (de pintura mural e de quadros), aos escultores, 

aos gravadores de moldes para moedas e aos gravadores de gemas (BRUNN 1859, p. X). 
31 Vastamente documentada nos volumes do Bullettino dell’ Instituto di Corrispondenza Archeologica 

di Roma entre os anos de 1831 e 1853 e recentemente comentado por Buranelli (1991) e Rouet 

(2001). 
32 Exemplar este que atualmente se encontra no Museu Britânico de Londres, sob o número de 

inventário E139. 
33 A nomenclatura κοτύλη transliterada para o inglês parece ter sido proposta para este exemplar por 

Hoppin em 1919 e é adotada também por  H. B. Walters (1929: Attic Red-figured vases, p. 3; III. I.c, 

plate 28, 1a a 1d). Na publicação de Birch (1858) prevaleceu a transliteração scyphos (p. 152), 

posteriormente vertida em skyphos (ROBERTSON 1992; PALÉOTHODOROS 2004).  
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de asas planiformes e pé baixo campanado; exemplar adquirido pelo Museu 

Britânico em 185634. A cena dionisíaca que sua superfície exterior suporta não se 

mostra descontínua sobre as alças e não é emoldurada por meandros ou palmetas. 

Dioniso aparece atribuído de longo himácio, cântaro e ramo de videira, seguido por 

uma procissão de Sátiros, jumentos e uma mula. Há cores adicionadas (o púrpura e 

o castanho para os pormenores) e sobre as figuras de um dos Sátiros e de dois 

jumentos, entrecortando-as, pode-se ler as letras do nome ΠΙΣΤΟΧΣΕΝΟΣ 

(Pistóxsenos).  São, entretanto, duas as sentenças grafadas sobre o exemplar35:  170 

 

Εnπίκτητος  nέγραψεν. 

(’E)píktetos ’égrapsen  

 

Πιστόξενος εnποίησε. 

Pistósxenos ’epoíesen  

 A principal importância deste segundo achado para as atribuições de feitura 

ao nome Pistóxenos ensaiadas na época parece ter sido, portanto, a articulação 

com um pintor também nomeado. A sentença Epíktetos .égrapsen já era conhecida 

de outros vasos, associada aos nomes grafados de outros fazedores. Isto permitiu 180 

conjecturar acerca do sentido coletivo do trabalho em olarias antigas, como se fez 

posteriormente36, e situou Pistóxenos e Epíteto na História dos Artistas de Brunn, 

                                                 
34 WALTERS 1929. 
35 Aqui apresentadas segundo as reconstituições propostas por Walters no volume britânico do 

Corpus Vasorum Antiquorum de 1929.  Como se pode observar nas figuras referentes a este 

exemplar que se seguem, as reconstituições de Walters não preservaram o desenho particular ou o 

posicionamento das letras.   
36 Ver PALÉOTHODOROS 2004. As limitações deste tipo de conjectura a partir dos nomes 

associados de fazedores e pintores, dentre os quais o exemplo do nome Epíktetos se destaca, são 

reconhecidas em razão da ambigüidade das próprias inscrições e, sobretudo da ausência de 

informação adicional que permita conceber hipóteses acerca da colaboração entre diferentes artistas, 

confira Vladimir Stissi (2002, p. 140): “The results are as pivotal as they are ambiguous. Conceivably, 

they would eventually allow us to build up a comprehensive view of the employment structures of 

many Athenian workshops, combining evidence for both scale and organization on a very detailed 

level. However, the lack or uncertainty of additional information makes this a precarious undertaking, 
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como exemplos de trabalho associado. O inventário das inscrições proposto revela 

ainda que o pintor Epíteto registrou em inscrições semelhantes sua parceria com um 

número incomum de fazedores de vasos: 

 

 

 
Em 1871, Wolfgang Helbig, outro colaborador freqüente do Instituto de 

Correspondência Arqueológica de Roma, noticiou o aparecimento de um terceiro 190 

vaso antigo que apresentava o nome daquele que designou “artista Pistóxenos”37, 

discordando de Birch, que reservava o qualificativo “artista” aos pintores e não o 

estendia aos fazedores de vasos38. Trata-se de mais um esquifo ático oriundo de 

Cerveteri. Neste caso, o exemplar foi muito bem preservado apresentando duas 

                                                                                                                                                         
as it is difficult, if not impossible, to translate the basic individual data into a sufficiently credible picture 

of daily workshop practice. In other words: the relation between the stylistic links and the hypotheses 

about the collaboration of craftsmen is tenuous and, as a consequence, any reconstruction is largely 

dependent on a set of a priori assumptions which may or may not be accepted by other”. 
37 HELBIG 1871: p. 5-6. 
38 BIRCH 1858, p. 149 e segs. 

Tabela 1 – Associação entre os nomes “com 

’epoíesen” e “com ’égrapsen” (fac-símile de 

Brunn 1859, p. 648). O nome Pistóxenos aparece 

associado a Epíteto após a descoberta do segundo 

vaso com esta assinatura em Cápua.  
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cenas correlacionadas embora distintas de temática musical39. O espaço da pança 

destinado às figuras é margeado por grandes composições vegetais em espirais e 

palmetas sobre as asas do vaso. Todas as figuras são assentadas sobre uma faixa 

horizontal de meandros.  

Helbig reconheceu uma relação patética entre Línos e Héracles, figurados em 

faces opostas do vaso, e informou que todas as figuras são ali nomeadas. Sendo 200 

quatro os figurados, os demais eram Íficles, o irmão de Héracles, diante de Línos 

com sua lira e, na face oposta, a senil figura emantada e tatuada de Geropso 

seguindo o jovem herói e portando-lhe a lira. A expressão “Pistóxenos [me] fez!” foi 

grafada na porção superior da cena de Línos e Íficles e, pela primeira e única vez 

nesta série, em duas linhas. Quando cotejamos esta inscrição àquela que se 

preservou no vaso oriundo de Cápua, observa-se uma articulação bastante distinta 

entre as letras e as figuras pintadas, como possivelmente se nota nos desenhos e 

fotografias a seguir40: 

 

 210 

                                                 
39 Este exemplar, atualmente pertencente ao Staatliches Museum de Schwerin, Alemanha, foi 

posteriormente atribuído ao “pintor de Pistóxenos” (Pistoxenos Painter). Constitui um importante tema 

desta tese e será apresentado pormenorizadamente no capítulo subseqüente.   
40 Estes exemplares foram estudados a partir das descrições, fotografias e desenhos publicados, o 

que não permite, muitas vezes uma reprodução coerente dos pormenores que procuramos apontar.  

Figura 10: Fotografia disponível no Beazley Archive (www.beazley.ox.ac.uk, vaso número 200613; 
idem fotografia 1c da prancha III, I c de WALTERS 1929). Esquifo ático oriundo de Cápua, Itália. 
Sátiro com thýrsos figurado em procissão entre um jumento e uma mula. Inscrição Pistósxenos acima 
das figuras. Altura máxima: 91 cm.  



 
4

2
 

 

Figura 11: desenho de pormenor do exemplar apresentado na figura 1 a partir de fotografias dos 
arquivos Beazley, de Walters (1929) e de Hoppin (1919). Inscrição Pistósxenos acima das figuras, 
entrecortando-as (não são visíveis nas fotografias publicadas as demais inscrições descritas para este 
exemplar). Em vermelho, reflexos de luz incidente. 
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Figura 12: fotografia 2 da prancha 24 de Lücken (1972). Esquifo ático de figuras vermelhas oriundo 
de Cerveteri, Itália. As figuras sentadas de Línos e Íficles se afrontam portando liras e são nomeadas.  
Inscrição Pistóxsenos ’epoíesen acima das figuras, à direita. Estão figurados também uma cítara, uma 
cruz e um objeto de identificação desconhecida (apud Maybaum 1912). Palmetas e lótus se entrelaçam 
abaixo das asas e meandros e cruzes se intercalam na faixa subjacente.Altura máxima: 15 cm. 

Figura 13: Desenho de Karl Reichhold (FURTWÄNGLER; REICHHOLD 1904-1932, tafel 163, 1), 
reproduzido em MAYBAUM 1912, tafel 6 e HOPPIN 1919. Vista delimitada do esquifo ático de 
figuras vermelhas oriundo de Cerveteri, Itália fotografado da figura anterior. Línos e Íficles 
nomeados.  Inscrição Pistóxsenos ’epoíesen acima das figuras, à direita. 
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 220 

 

 

 

Há uma série de particularidades que uma análise indireta, a partir de 

fotografias, descrições e desenhos publicados, pode sustentar: a inscrição 

Pistóxsenos ’epoíesen singularmente grafada em duas linhas ocupa a proximidade 

da margem superior do esquifo de Línos e Héracles41, poderíamos dizer também 

que se prolonga acima das palmetas, mas não que se intercala às figuras ou aos 

nomes a elas adjacentes. Características muitíssimo diferentes daquelas que podem 

ser vistas na inscrição do grande esquifo de Cápua. Neste, as letras descrevem um 230 

arco irregular sobre as figuras, ocupando os espaços entre elas.   

 Em escala bastante inferior à do exemplar oriundo de Cápua (ver legendas 

das fotografias reproduzidas acima), o esquifo de Línos e Héracles apresenta “letras 

grosseiras pouco cuidadosas” e a ocorrência da letra sîgma em “três e quatro 

                                                 
41 IMMERWAHR 1990, p. 104 (a inscrição deste vaso também foi analisada indiretamente por 

Immerwahr, como atesta em advertência na página V). 

Figura 14: desenho de pormenor do exemplar apresentado nas figuras 12 e 13 a partir de 
fotografias dos arquivos Beazley, de Villard (1969) e Lücken (1972); e de desenhos de Furtwängler 
& Reichhold (1904-1932). Inscrição Pistóxsenos ’epoíesen acima das figuras à direita, em duas 
linhas (os nomes escritos Línos e Íficles também são aqui grafados, sendo o último em escrita 
invertida). As inscrições foram aqui desenhadas a partir de reconstituição de Lücken (1972, p. 20). 
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pinceladas”42 (nesta inscrição, o sîgma final se distingue dos demais pela quarta 

pincelada), além de um singular pî semelhante a um rhô no início do nome do 

fazedor.  

Salvo as inscrições que não são visíveis nas fotografias publicadas, e 

segundo atestam as reconstituições de Walters no Corpus Vasorum Antiquorum 

inglês43, as letras sîgma sobre o exemplar de Cápua são todas pintadas em três 240 

pinceladas. As inscrições, em seu conjunto, não padecem da assimetria e da 

inversão que se notam pontuamente no esquifo de Cerveteri.  

Podemos aqui considerar ainda a diferença de posição das letras sîgma e khî 

onde estas se sucedem no nome. A opção pintada por Epíteto em grandes e 

espaçadas letras não terá paralelos, ao passo que a ortografia apresentada no 

esquifo de Línos e Héracles, com o khî antes do sîgma, se fez recorrente para 

inscrições de mesma formulação (o nome Pistóxsenos “com ’epoíesen”). Ela se 

repetiu ipsis litteris na base discóide de um exemplar fragmentário de procedência 

desconhecida e forma incerta44 (ver as seis figuras apresentadas a seguir), 

integrante da reserva técnica do Museu Arqueológico de Florença desde 1871, 250 

quando se fizeram comprar “algumas caixas de fragmentos” que restaram do 

desmembramento da coleção de cerâmica pintada do Marquês de Campana, então 

abrigada em Roma45. 

Este exemplar fragmentário de reduzidas dimensões não reconstitui das 

figuras que teve mais que três pés incompletos pintados sobre segmentos da linha 

horizontal de base. Sua análise direta, encampada em 2006, possibilitou 

                                                 
42 “The letters are thicker and less careful than on the Euphronios vases; the alphabet is Attic, with 

both three- and four-stroke sigma” (IMMERWAHR 1990, p. 104). 
43 WALTERS 1929. 
44 Segundo LEVI (1931?, III, I, p. 4), se trata de uma brocchetta; para Hoppin (1919, p. 371) trata-se 

de um kýlix do qual só se preserva o pé; Beazley (1963, p. 1554) considerou a possibilidade de ser 

este um vaso de mesma forma do vaso oriundo de Cápua, com os nomes Pistóxenos e Epíteto, ou 

seja, um esquifo “de tipo especial”, apesar das bases destes exemplares diferirem muitíssimo quanto 

às dimensões, à aplicação do verniz negro e quanto ao formato (a base com inscrições em Florença 

é discóide, enquanto o exemplar oriundo de Cápua apresenta uma base campaniforme).     
45 LEVI 1931?, III, I, p. 1; MINTO 1919, p. 76. 
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restabelecer a inscrição segundo algumas vistas que dela se pode ter46 e promover 

medições de pormenores, mas resultou incapaz de apontar particularidades ainda 

não publicadas.  

A inscrição em duas linhas visível no esquifo de Línos e Héracles permanece 260 

única e também não são vistas letras sîgma com quatro traços na base de Florença. 

O nome e o verbo se seguem ininterruptamente, inadvertidamente. 

 

 

 

  

                                                 
46 Diferentemente do que se observa nas corriqueiras reconstituições de inscrições e cenas pintadas, 

como aquelas propostas por Levi (1931?), que apresentam os textos em seqüência, como se 

pudéssemos ver as letras e figuras todas de uma só vez. Deste modo, muitas vezes se perde por 

completo a compreensão do papel ativo do observador, que quando não manipula o vaso, girando-o, 

não pode ler toda a inscrição ou ver todas as figuras que participam da cena. A consideração do giro 

do vaso emerge em estudos ceramológicos mais rescentes, como por exemplo, a conferência de 

Frontisi-Ducroux publicada em 1987. 

Figura 15: fotografia 2 da prancha 2 
(III, I) de Levi (1931?): exemplar 
fragmentário no.  151846 (2B2) do 
Museu Arqueológico de Florença. 
Altura máxima: 3, 2 cm. 

Figura 16: fotografia do interior do 
exemplar número 151846 (2B2) do 
Museu Arqueológico de Florença. 
Inscrição abaixo, na lateral do pé do 
vaso. 
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A mesma seqüência de letras (com o khî antes do sîgma no encontro de 

ambas) teria se repetido no nome escrito no exemplar perdido publicado por 

Campanari em 183647, e possivelmente também em inscrição parcialmente 
                                                 
47 A julgar pela reconstituição publicada por Birch (1858, p. 55, nota 15) e repetida na p. 32 desta tese. 

Figuras 17 a 20: desenhos de 4 vistas das inscrições sobre a base discóide do exemplar151846 (2B2) do 
Museu Arqueológico de Florença, a partir de desenhos preliminares in locus e fotografias do exemplar. 
Espessura da base: 0. 8 cm (correspondente à faixa onde foram pintadas as letras); diâmetro máximo da 
base: 8, 5 cm. Em tracejado,  limite inferior da faixa com inscrição; lacuna em vermelho (figura 10). 
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preservada sob uma das asas de um esquifo com figuras de homens e mulheres 

emantelados, de procedência desconhecida e atualmente pertencente aos Museus 280 

Reais de Bruxelas48 (figura logo a seguir).  

 

 

 

A julgar pela reconstituição publicada no segundo volume do Corpus Vasorum 

Antiquorum belga, parece ocorrer um sîgma de quatro traços na inscrição do nome 

Pistóxenos grafada sobre este exemplar: 

 

Πιστόχ[σενος] [ nεποίησε]ν ou  nέ [γραψε]ν49 

A base fragmentária do Museu Arqueológico de Florença e os esquifos de 290 

Cápua e Cerveteri constituem o conjunto das peças áticas antigas portadoras de 

inscrições Pistóxenos [me] fez! integralmente preservadas, sendo as duas últimas 

aquelas que tiveram também as figuras integralmente preservadas. Não constituem, 

contudo, o conjunto dos vasos portadores do nome Pistóxenos remanescentes da 

Antigüidade. 

Além do exemplar de Bruxelas apontado acima, outros dois vasos parecem 

apresentar inscrições do mesmo tipo que não se preservaram completamente: um 

                                                 
48 MAYENCE & VERHOOGEN 1937, III.I.C.9 e 10, Plates (071) 18.2A.2B.2C.2D. 
49 Reconstituição e desenho das letras propostos por Mayence & Verhoogen (1937, III, I, C, p. 10). 

Figura 21: Desenho do 
exemplar A11 dos Musées  
Royaux D'art Et d'Histoire (du 

Cinquantenaire) de Bruxelas, com 
escala de 10cm. A partir de 
fotografia do exemplar no Corpus 
de Mayence e Verhoogen (1937), 
prancha 18. Figuras de homens 
emantados, bacia lustral 
(loutérion) e árvore (as inscrições 
não são visíveis nas fotografias 
publicadas). 
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esquifo de procedência desconhecida que se encontra atualmente no Louvre50 e um 

cálice fragmentário inventariado na coleção Faina de Orvieto. Os fragmentos de 

Orvieto, com figuras de dois Sátiros com falos, preservam poucas letras de suas 300 

inscrições51, como se observa  na reconstituição abaixo (letras hipotéticas indicadas 

entre colchetes), e não figurará em levantamentos posteriores nas inscrições do 

nome Pistóxenos52. 

 

Nenhuma dentre as inscrições Pistóxenos [me] fez! mostra precisamente as 

grafias do prefixo (πιστός53) e do sufixo (ξείνος54) do nome, o que na cerâmica ática 

ocorre somente em uma inscrição “com kalós” num lécito de fundo branco com 

figuras policromas oriundo de Gela na Sicília55 (ver pormenor na figura que se 

segue). Esta inscrição apresenta o sîgma de quatro traços final, além de uma 

duplicação do sîgma antes do tau. As palavras Pisstóxenos kalós Aresandro[s]  310 

estão separadas em três linhas sobrepostas. Não parece haver na bibliografia 

arqueológica e epigráfica associações diretas entre o nome grafado neste vaso e o 

fazedor de vasos ao qual são atribuídos os exemplares apontados acima; as 

inscrições são tomadas como referentes a dois indivíduos diferentes56. 

                                                 
50 O exemplar que se encontra em Buxelas, foi inventariado com o código A11 nos Museus Reais de 

Arte e de História (MAYENCE & VERHOOGEN 1937); o exemplar de Paris parece não ter sido 

publicado senão nas listas de John Beazley (1963, p. 266, número 87). 
51 HOPPIN 1919, p. 372 (esta reconstituição não parece considerar o desenho e a posição das 

letras). 
52 Está ausente da segunda edição das listas de Beazley (1963) e também dos léxicos de Fraser, 

Matthews, Osborne & Byrne (1994) e Traill (2005).  
53 Fiel, confiável, verdadeiro. Robertson traduz pistós para “faithful” (1975, p. 261). 
54 Estrangeiro, hóspede, desconhecido. Robertson traduz xénos para “foreigner” (1975, p. 261). 
55 Inscrição Pisstóxenos kalós ’Arésandro : OLMOS 1993, p. 217 a 218; Beazley 1963, p. 995, 

número 124. 
56 BYRNE; FRASER; MATTHEWS; OSBORNE 1994, verbete Πιστόξενος (os autores diferenciam 

estes nomes pessoais justamente pelas grafias; um com –χσε-; outro com  -σστό-); TRAILL 2005, 

números 773950 e 773955. Em ambos os casos, o Pistóxenos Arésandros ou Pistóxenos filho de 

Alesandros não aparece em outra fonte que não seja o lécito oriundo de Gela na Sicília. 
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O nome Pistóxenos, em qualquer das grafias conhecidas, está totalmente 

ausente das literaturas filosófica, mitológica, poética e teatral, mas se vernaculizou 

grafado com ksî em documentos epigráficos datados do século IV a.C. Trata-se de 

uma série de inscrições referentes a distintos omônimos em decretos, contas e 

estelas funerárias57. 

Significativamente datada entre 460 e 404 a.C., há uma única gravação em 320 

pedra do nome Pistóxenos com khî seguido de sîgma. Trata-se de uma estela que 

suporta em sua quadragésima sexta linha de texto as palavras Πανδιονίδος 

Πιστόχσενος (Pistóxenos da tribo Pandionis)58.  

 

 

 

 

 

 

 330 

Com exceção do lécito apontado acima, as inscrições cerâmicas que, a julgar 

pelas datações propostas para os exemplares, antecedem as demais em cerca de 

                                                 
57 BYRNE; FRASER; MATTHEWS; OSBORNE 1994, verbete Πιστόξενος; TRAILL 2005, idem; e 

também BECHTEL 1917.  
58 Inscriptiones Graecae (IG) I, 1193, linha 46; Supplementum Epigraphicum Graecum (SEG) 10, 424 

II, linha 46. 

Figura 22: pormenor de fotografia disponível no Beazley Archive (wwww.beazley.ox.ac.uk, vaso 
número 213946, reservados os direitos autorais) de lécito com pintura policroma sobre fundo branco 
pertencente ao Museu Nacional de Belas Artes de Havana, Cuba (inventário número 199).  A 
inscrição “com kalós” está à esquerda, diante da figura feminina emantada, abaixo da faixa de 
meandros que limita o bojo da peça. Sobre os ombros, motivos vegetais. Datado entre 475 e 425 a.C. 
pelo Beazley Archive (atualização: P. Greg) e entre 540 e 530 a.C. por Traill (2005, p. 206). 
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30 anos, se prestam a assinalar o fazedor de vasos como o mais antigo Pistóxenos 

de que se tem algum vestígio. O verbo .εποίησεν ocorre também sobre pedra, foi 

termo recorrente nas bases de esculturas59, mas neste suporte não há registro do 

nome Pistóxenos ligado a ele, enquanto quase a metade das ocorrências 

documentadas deste nome na Grécia Antiga tiveram a cerâmica como suporte60.  

Mais que uma simples variação ortográfica, a grafia de Pistóxenos com khî e 

sîgma foi entendida como a expressão de uma mesma individualidade: em 1887, as 

inscrições oriundas de Cerveteri, e aquela que se preserva no fragmento do museu 340 

de Florença, foram catalogadas por Wilhelm Klein como assinaturas; em 1893, os 

mesmos vasos, adicionados ao exemplar dos museus de Bruxelas, encontraram 

juntas um lugar no texto de Paul Harwing sobre os oleiros gregos antigos; e já no 

início do século XX, também o catálogo de obras primas da pintura de vasos grega 

editado por Adolf Furtwängler e Karl Reichhold mencionará o esquifo de Línos e 

Hérakles como um dos vasos de “autoria conhecida”61. Dentre todos os vasos áticos 

portadores do nome Pistóxenos, este último exemplar62 foi aquele que maior 

interesse despertou nos estudiosos modernos63. 

Em 1919, Joseph Clark Hoppin publicaria nos Estados Unidos da América um 

manual sobre os vasos áticos de figuras vermelhas “assinados por ou atribuidos aos 350 

vários mestres do sexto e do quinto séculos a.C.”. Neste levantamento, onde são 

                                                 
59 Por exemplo, na base encontrada em 1839 “a duzentos passos dos Propileus, para oeste do 

Parthenon, no muro de uma cisterna” que Philippe Le Bas fez publicar em 1857 (BAS 1857, p. 637), 

com a reconstituição, a transliteração e a tradução: “Hermolycos, fils de Dieitréphès (a consacré cette 

statue) comme prémices. Crésilas en est l’auteur”, onde Crésilas en est l’auteur traduz Kresílas 

’epoíesen. 
60 Num levantamento atualizado, são 17 ocorrências ao todo, das quais 7 se deram sobre a cerâmica 

figurada. Das 4 grafias reconhecidas para o nome, apenas a mais recente (com ksi,e sem sîgma 

duplicado não se preservou sobre a cerâmica (apud TRAILL 2005). 
61 Respectivamente, KLEIN 1887, p. 150; HARTWIG 1893; FURTWÄNGLER & REICHHOLD, volume 

III, 1932 (a indicação destas contribuições para o estudo da identidade dos artistas antigos, num 

encadeamento de publicações que culminaria nas listas do inglês John D. Beazley, pode ser lida em 

ROUET 2001). 
62 Atualmente no Museu Estatal de Schwerin, na Alemanha com o número de inventário 708. 
63 Tal interesse se poderá notar na bibliografia levantada a respeito deste exemplar, no capítulo 

seguinte. 
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listados indistintamente pintores e oleiros (potters), Pistóxenos é reconhecido nos 

seis vasos “assinados” mencionados há pouco. Não parecem ter ocorrido novos 

acréscimos à lista desde então e as atribuições orientadas exclusivamente por 

assinatura encontraram naquela época o seu limite para o nome, salvo as 

referências posteriores a dois outros esquifos com a inscrição Pistóxenos Sýriskos 

’epoíesen, passível de vinculação com as demais inscrições do nome Pistóxenos64, 

embora notavelmente distinta das demais. 

 O texto de Hoppin se propôs a ser uma combinação dos estudos de vasos 

assinados publicados por Klein (então atualizados por Nicole numa publicação 360 

francesa de 1916) e dos estudos majoritariamente descritivos de forma e temática 

de Reinach65. Apresentava em ordem alfabética (aproximando portanto cronologias 

distanciadas e modos figurativos díspares) dois tipos bem distintos de atribuição: um 

deles, remontando a tradição oitocentista indicada acima, é feito a partir das 

assinaturas, um segundo, uma novidade, propõe atribuições que provém da “análise 

de pormenores estilísticos”66.  

Prudentemente, a lista de vasos com a atribuição “Pistóxenos” pertence ao 

primeiro grupo, deixando a identificação daqueles que realizaram as pinturas sobre 

os vasos ali apontados como uma incógnita67. 

De fato, ao incluir atribuições estilísticas em seu manual, Hoppin teve de 370 

tomar alguns cuidados; possivelmente motivados pela difícil e polêmica assunção 

deste tipo de classificação nas primeiras décadas do século XX68.  

                                                 
64 BOARDMAN 1975 (2000), p. 114. 
65 HOPPIN 1919: p. viii. 
66 Hoppin se refere à analysis of stylistic details (1919, p. viii) mas não a atribui diretamente à 

identificação de atribuição. Faz, entretanto, uma distinção clara entre os vasos assinados (signed) por 

pintores e oleiros (potters) antigos e aqueles que foram atribuídos (assigned ou attributed ) por um 

estudioso (scholar). 
67 O autor adverte: “Vases signed by a potter alone have been catalogued under his name entirely 

regardless of their authorship though such autorship has been indicated whenever possible” (p. ix). 
68 As resistências emergem principalmente na França, e lá são captaneadas por Edimond Pottier, o 

idealizador do programa Corpus Vasorum Antiquorum, como documenta Rouet (2001). 
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Em primeiro lugar, foi preciso desconsiderar o que ele chamou de “meras 

menções” ao estilo de um pintor cujo nome era conhecido de outros vasos 

assinados. Em seu julgamento, estas não seriam atribuições estilísticas legítimas: 

“The question of how far to go in listing attributions has 

been a very vexed one. Mere mention in a catalogue of 

“style of Douris” or “style of Hieron” does not, to my mind, 

constitute a legitimate attribution, and therefore, except in 

a few instances, no attributions have been included unless 380 

some scholar has definitely assigned a given vase to a 

certain hand”69.   

 Problema maior pode advir daqueles vasos que foram atribuídos a diferentes 

artistas por diferentes estudiosos. Nestes casos, quando ocorrem “diferenças de 

opinião”, Hoppin menciona as várias atribuições, mas decide segundo a sua “própria 

opinião” pela inserção do exemplar na lista referente a um dos artistas em questão. 

 A profusão de opiniões é uma das conseqüências das primeiras atribuições 

por “análise de pormenores estilísticos” e inexistia no imediatismo das atribuições 

baseadas nas inscrições “com ’epoíesen” e “com ’égrapsen”.  

Para autores da primeira metade do século XIX, as opiniões e, 390 

principalmente, a divergência de opiniões, poderiam não caracterizar propriamente 

as pesquisas arqueológicas. Em 1837, ao interpretar as principais aquisições do 

Museu Georgiano fundado pelo Pontífice no Vaticano, Braun considerou o valor das 

opiniões nos seguintes termos: “In questioni storiche poco hanno valore le opinioni, e 

le richerche archeologiche si fondano unicamente sui fatti ”70. 

As listas de Birch e de Brunn em meados do século não se aventuram muito 

além de uma documentação descritiva de ambição factual, onde associações e 

paralelos só se legitimam pelas inscrições, pela proveniência ou por uma iconografia 

estabelecida por atributos muitíssimo recorrentes. Em 1871, Helbin segue estes 
                                                 
69 “A pergunta de quão distante ir ao listar atribuições foi muito tímida. Meras menções num catálogo 

ao “estilo de Douris” ou ao “estilo de Hieron” não podem, para mim, constituir uma atribuição legítima, 

e por isso, exceto em alguns casos, nenhuma atribuição foi incluída sem que algum estudioso tivesse 

conferido definitivamente um certo vaso a uma certa mão” (HOPPIN 1919: p. vii). 
70 “Em questões históricas pouco valor têm as opiniões, e a pesquisa arqueológica se funda 

unicamente sobre fatos” BRAUN, 1837: p. 8. 
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autores em ao menos uma de suas preocupações: reconhecer o nome antigo 400 

grafado sobre o vaso como um nome e não exatamente como uma assinatura de 

oleiro ou como a marca de uma identidade algo distinta das demais inscrições do 

exemplar (nomes de figurados), o que seria já uma interpretação e pertenceria, 

então, ao domínio da opinião.  

Os primeiros esforços de “atribuição estilística” publicados em língua alemã 

nas últimas décadas do século XIX não só consideraram as inscrições dos tipos 

“com ’epoíesen” e “com ’égrapsen” enquanto legítimas assinaturas, como parecem 

também ter encontrado lugar para as identificações hipotéticas nas classificações 

ceramológicas. 

Adolf Furtwängler, por exemplo, conjecturava sobre a perpetuação da 410 

validade de suas catalogações, dando ao trabalho científico uma dimensão 

muitíssimo diferente daquela proposta por Braun quase meio século antes. Embora 

destine seu trabalho a um esforço cumulativo de reunir completamente os materiais 

gregos antigos, Furtwängler renunciará à perfeição descritiva e fundamentará sua 

ciência em ensaios destinados a serem substituídos por novos ensaios: 

“Je n´ai cependant pas cru devoir renoncer à publier ces 

études71; en effet, j´ai la conviction qu´il vaut mieux que 

chacun travaille dans la mesure où tous les matériaux 

seront soigneusement réunis au grand complet. Car, 

puisque nous sommes encore à l’heureux âge des 420 

découvertes, il faut croire qu’à ce moment là nous ne 

serons plus de ce monde. D’ailleurs tout travail fait sur les 

matériaux bruts qui s’accumulent facilite pour l’avenir la 

tâche des chercheurs. Le sort de tout essai est d’être 

remplacé par un autre essai; et plus les travaux se 

remplacent rapidement, mieux cela vaut, quand même 

                                                 
71 O catálogo da coleção particular de Sabouroff, integralmente adquirida na Grécia e constituída de 

esculturas monumentais e vasos (apresentados no primeiro volume), terracotas e bronzes (segundo 

volume): FURTWÄNGLER 1883-1887. 
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nous devrions ne jamais atteindre à la perfection, car tout 

travail scientifique n’est jamais qu’un essai”72.  

No hipotético e até então insipiente campo das atribuições “estilísticas” de 

pintura vascular, o manual escrito por Joseph Hoppin só poderia encontrar sentido 430 

se reconhecesse seu valor efêmero, se se fizesse contributivo embora defectível. 

Em última instância, eram as suas opiniões as que prevaleciam e, para que se 

cumprisse em um só esforço o objetivo de superar ou atualizar catálogos anteriores 

e facilitar o trabalho de outros pesquisadores, a maior precaução tomada por Hoppin 

talvez tenha sido se basear fortemente nos estudos atributivos do perito 

(connaisseur) inglês de 34 anos de idade chamado John Davidson Beazley. Peritos 

alemães de arte antiga como Fürtwangler, Klein, e Hartwig eram então “marcos do 

processo de identificação individual de pintores de vaso”73, enquanto o Beazley 

evocado por Hoppin em 1919 assinara uma pequena embora notória série de artigos 

devotados à determinação de “estilos individuais” dos pintores de vaso74, além de 440 

um livro intitulado Red-Figured Vases in American Museums que se fez publicar um 

ano antes. O esforço de perícia de Beazley rapidamente implicaria numa significativa 

mudança de foco nos estudos atributivos, até então muito dependentes das 

assinaturas como reconheceu James Whitley75 recentemente: 

“But how can we know about individual Greek vase-

painters? Some of them were obliging enough to sign their 

works – Sophilos and Exekias for example – and much 

                                                 
72 “Contudo, não acreditei que devia renunciar a publicar estes estudos; com efeito, tenho a convicção 

de que é melhor que cada um trabalhe na medida em que os materiais serão cuidadosamente 

reunidos por completo. Porque, dado que estamos ainda na feliz idade das descobertas, é necessário 

crer que nesse momento não estaremos mais neste mundo. Além do mais, qualquer trabalho feito 

acerca dos materiais brutos que se acumulam facilita futuramente a tarefa dos investigadores. O 

destino de qualquer ensaio é ser substituído por um outro ensaio; e quanto mais rapidamente os 

trabalhos se substituem, maior é o seu valor, mesmo assim não deveríamos nunca atingir a perfeição, 

porque qualquer trabalho científico nunca é mais que um ensaio” (FURTWÄNGLER 1883-1887, p. 2). 
73 ROUET 2001, p. 25. 
74 BEAZLEY 1910; 1911; 1912; 1913a; 1913b; 1914; 1916a; 1916b e 1919 dentre os quais convém 

destacar o artigo de 1911, The Master of the Berlin Amphora, retomado posteriormente em 

monografia (BEAZLEY 1930) e postumamente, em obra de Kurtz e Bothmer (KURTZ (org.) 1983).  
75 Estudioso do período designado como “Idade das Trevas Grega” (entre 1100 e 700 a.C.). 
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work had been done by German classical archaeologists 

in this field (see Furtwängler & Reichold 1904; Pfuhl 1923; 

1925; Cook 1972: 316-27). Beazley’s innovation was to 450 

isolate individual hands purely on the basis of style. Style, 

for him meant that which was particular to an individual 

painter (Beazley 1956 (…))”76  

 As inscrições com nomes de pintores e de fazedores ganharam, já no 

primeiro texto atributivo de Beazley em 1910, um valor reduzido, o que significava, 

em grande medida, um abandono dos projetos de Klein e de seus seguidores na 

França (Nicole) e nos Estados Unidos da América (o próprio Hoppin), ou das 

próprias inscrições como critério para atribuir. O texto escrito por Beazley naquele 

ano tratava dos vasos que se poderiam atribuir a Cleófrades, um nome que se viu 

grafado “com ’epoíesen” (ver tabela 1, acima77), tal como Pistóxenos, e motivou a 460 

assunção da indiferença diante de inscrições de tal formulação por parte do jovem 

atribuidor: 

“It is possible that the man called Kleophrades not only 

manufactured it, but painted it with his own hand; but it is 

equally possible that some one else painted it. The name 

of the painter, however, is of little importance; what 

interests us is himself and his style”78.  

 Ao atribuir, Beazley dava pouca importância aos nomes grafados sobre os 

vasos, mas não se mostraria, na época ou posteriormente, avesso ao estudo das 
                                                 
76 “Mas como podemos saber sobre pintores de vasos gregos individuais? Alguns deles foram 

prestativos o suficiente para assinar seus trabalhos - Sófilos e ’Exéquias - e muito trabalho foi feito 

por arqueólogos clássicos alemães neste campo (ver Furtwängler & Reichold 1904; Pfuhl 1923; 1925; 

Cook 1972: 316-27). A inovação de Beazley foi isolar as mãos individuais tendo como base somente 

o estilo. Estilo para ele significava aquilo que era particular a um pintor individual (Beazley 1956 (...))” 

(WHITLEY 1997, p. 40). Os textos mencionados por Whitley  integram nossa bibliografia. 
77 Segundo Hoppin (1919, p. 136), a associação com o pintor Amasis proposta a partir de uma 

“assinatura fragmentária” é questionável.  
78“É possível que o homem chamado Cleófrades não tenha só manufaturado isso, mas pintado com 

sua própria mão; embora seja possível que alguém mais o tenha pintado. O nome do pintor, 

entretanto, é de pouca importância; o que nos interessa é ele próprio e seu estilo” (BEAZLEY 1910, p. 

38). 
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inscrições: entre 1927 e 1960, o atribuidor fez publicar no American Journal of 470 

Archaeology uma série de oito artigos sobre inscrições em vasos79; e já em 1921, 

dois anos depois da publicação do manual de Hoppin, apareceria na revista londrina 

The Burlington Magazine for Connoisseurs, periódico especializado em peritagem de 

obras de arte, uma resenha crítica de Beazley reprovando muitos dos aspectos do 

manual de Hoppin e propondo uma situação do mesmo em relação às demais 

publicações devotadas aos vasos gregos antigos. A principal preocupação de 

Beazley no texto de 1921 parece ser a necessidade de ver continuados os estudos 

das “assinaturas” sobre vasos gregos pintados: 

“It has been felt for some time that a new Corpus of signed 

Greek vases was urgently need. The second edition of 480 

Klein’s valuable book, Griechische Vasen mit 

Meistersignaturen, appeared in 1887: many signed vases 

have come to light since then and the literature on the 

subject has greatly increased. Dr. Hoppin has earned the 

gratitude of students by bringing Klein’s list up to date”80. 

 As críticas de Beazley ao catálogo de Hoppin são abrangentes, alcançam 

questões técnicas como, por exemplo, a apresentação de imagens de exemplares 

muito restaurados sem “ter indicado quais partes do vaso são antigas e quais partes 

são modernas”; ou problemas documentais, como a reconstituição da inscrição 

“Chachrylion epoiesen” a partir de apenas duas letras preservadas, e a consideração 490 

da “assinatura incisa de Hieron”, que, segundo a avaliação de Beazley, era falsa81.  

A revisão se encerrou com a proposição ou acréscimo da lista cronológica de 

pintores (painters) e “manufatureiros” (manufacturers) que se segue. Observa-se 

nela o nome Pistóxenos datado relativamente às demais “assinaturas” em cerâmica 

ática de figuras vermelhas. 

                                                 
79

 BEAZLEY 1927b; 1929b; 1935; 1941; 1950; 1954; 1957; 1960. 
80 “Sentiu-se por algum tempo que um Corpus novo de vasos gregos assinados era urgentemente 

necessário. A segunda edição do valioso livro de Klein, Griechische Vasen mit Meistersignaturen, 

surgiu em 1887: muitos vasos assinados vieram à luz desde então e a literatura no assunto aumentou 

enormemente. Dr. Hoppin ganhou o agradecimento dos estudantes atualizando a lista de Klein” 

(BEAZLEY 1921, p. 230). 
81  BEAZLEY 1921, p. 230 a 231. 
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Beazley se referiu diretamente ao nome Pistóxenos no artigo de 1921, 

quando considerou que “a assinatura mutilada em Pistóxenos 2 é uma 

conglomeração de letras sem sentido”82 e, em 1918, ou posteriormente, em 1967 por 

ocasião da segunda edição de seu livro acerca dos vasos de figuras vermelhas nos 

museus norte-americanos, abordou questões mais propriamente atributivas 500 

relacionadas ao nome Pistóxenos. Nestas últimas publicações, emergem artistas 

anônimos indicados por alcunhas de vários tipos, dentre as quais está the Syriskos 

Painter, cuja alcunha moderna teve por inspiração a inscrição ΣΥΡΙΣΚΟΣ ΕΠΟΙΕΙ 

visível num astrágalo83 de figuras vermelhas que se encontra desde meados do 

século XIX no museu de Villa Giulia em Roma84. Um exemplar pintado com figuras 

de Erotes retendo ramos de flores e palmetas e de um leão sobre uma faixa de 

meandros.   

I. About 530-500 B.c.  
Painters: Epiktetos, Euphronios, Euthymides, Hermokrates, 
Hypsis, Oltos, Peithinos, Pheidippos, Phintias, Psiax, 510 

Skythes, Smikros.  
  Manufacturers: Andokides, Chachrylion, Chelis, Deiniades,    
  Euergides, Euxitheos, Gales, Hegesiboulos, Hermaios,   
  Hilinos, Hischylos, Menon, Nikosthenes, Paidikos,  
  Pamphaios, Pasiades, Phintias, Sikanos, Sosias. 

2. About 500-475.  
  Painters: Apollodoros, Douris, Makron, Myson, (Ones) imos.  
  Manufacturers: Brygos, Douris, Euphronios, Hieron,   
  Kalliades, Kleophrades, Pistoxenos, Python, Syriskos.  

3. About 475-460.  520 

  Painters: Hermonax, Mys.  
  Manufacturers: Hegesiboulos, Megakles, Oreibelos, Sotades.  

4. About 460-420.  
  Painters: Aison, Hegias, Polygnotos.  
  Manufacturers: Agathon, Epigenes, Xenoti- mos.  

5. End of fifth century and early fourth.  
  Painters: Aristophanes.  
  Manufacturers: Erginos, Maurion, Meidias, Nikias,   
  Xenophantos.  

                                                 
82 Referência ao texto aqui estampado entre as linhas 295 e 300, deste capítulo, referente a certo 

exemplar fragmentário originário e preservado em Orvieto. 
83 forma de vaso incomum de designação recorrente na Arquitetura (filetes arredondados nas bases 

do capitel jônico) e na anatomia (osso de cada tarso), possivelmente adotado pelos ceramólogos pela 

semelhança de forma. 
84 Inventário HR 1793a. 

Tabela 2 – Cronologia de 

“nomes de pintores e 

oleiros” (potters). “As 

datas são aproximadas e, 

em cada período, as 

pessoas não são, 

evidentemente, todas 

contemporâneas” 

(Beazley, 1921, p. 235). O 

nome Pistóxenos aparece 

no segundo período 

(entre 500 e 475 a.C.), 

dentre os 

“manufatureiros”.  
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A identificação deste pintor anônimo pode ser considerada uma revisão 530 

promovida por Beazley, uma vez que as figuras do astrágalo em questão haviam 

sido atribuídas por Paul Hartwig nas listas de Die griechischen Meisterschalen, sob a 

alcunha Meister mit der Ranke85.  

O Syriskos Painter, proposto ao menos desde 1918, teria se associado ao 

fazedor de vasos chamado Pistóxenos no final do período tardo-arcaico. Tomando a 

figuração e não as inscrições como critério de classificação; atribuindo a pintura e 

não a feitura dos vasos, Beazley identificou uma das peças que reproduzimos acima 

como sendo pintada pela mesma mão que pintou o astrágalo do museu de Villa 

Giulia, a saber, o esquifo dos Museus Reais de Bruxelas86 cuja inscrição preserva 

seis letras do nome Pistóxenos e uma letra do verbo ’epoíesen. 540 

 Os demais vasos portadores do nome Pistóxenos, até então na atribuição a 

um fazedor, ganhavam então uma nova classificação que os dividiria segundo seus 

diferentes pintores:  

“The name of Pistoxenos is found on three kotylai: of the 

other two, one is signed by the painter Epiktetos (London 

B. M. E 139), the other, the finest of the three, the 

Schwerin kotyle, lately republished, in ideal fashion, by 

Maybaum (Jahrbuch 27, pll. 5-8 and p. 24; after 

Maybaum, Perrot 10, pp. 585-587; detail in Buschor, p. 

179) is of the same shape and period as the Brussels 550 

vase, but not by the same hand”87. 
                                                 
85 “Mestre dos ramos de trepadeira” (Hartwig 1893, p. 678 a 680). Esta atribuição é discutida 

diretamente por Beazley em seu artigo de 1919 (p. 85): “Hartwig's Spray group consists of nine 

numbers (Meisterschalen, p. 691): number 1, the astragalos in the Villa Giulia (Bollettino d'Arte, 10, 

pp. 345 and 346), is to be cut out; it is by the Syriskos painter, whose works are given in Vases in 

America, pp. 64-65: the rest may remain”. As obras citadas encontram-se em nossa bibliografia. 
86 Nos termos do próprio autor: “the Brussels kotyle signed by the maker Pistoxenos” (BEAZLEY 

1967, p. 63). 
87 “O nome de Pistóxenos se encontra em três côtilas: das outras duas, uma é assinada pelo pintor 

Epíteto (...), a outra, a mais refinada das três, a côtila de Schwerin, tardiamente publicada de modo 

ideal por Maybaum (...), é da mesma forma e período que o vaso de Bruxelas, mas não da mesma 

mão” (BEAZLEY 1967, p. 63 a 64. As referências integram nossa bibliografia. Os três vasos 

apontados nesta passagem foram considerados neste capítulo). 
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A primeira publicação sistemática da alcunha “Pintor de Pistóxenos” 

designando o artista cujas mãos originaram as pinturas do “mais fino dentre os três” 

vasos que preservam a inscrição do nome Pistóxenos, teria que esperar mais 7 

anos88.  

A “identidade” ou “personalidade” do pintor ficou atrelada à inscrição “com 

’epoíesen”, tomando-a como referencial, tal qual se fazia nos estudos de arte italiana 

mais recente para muitos pintores anônimos89. Um artista florentino ativo entre o 

final do século XIV e a segunda década do século XV, por exemplo, é atualmente 

conhecido como Maestro del 1416 em referência à inscrição desta data num 560 

retábulo que se atribui a ele90.  

Em arqueologia clássica, a nomeação em referência a uma particularidade da 

pintura já era empregada pelos primeiros atribuicionistas, como se observa na 

alcunha proposta por Hartwig para o pintor do astrágalo apontado acima. A 

motivação da adoção comum de tal estratégia talvez possa ser entendida como 

resultante de alguns poucos fatores principais. Segundo Phillipe Rouet,  

“Klein was born in 1850, Furtwängler in 1853, and Hartwig 

in 1859. They were interested in explorating the 

personalities of painters for a number of rasons; first, they 

saw pottery as the reflection of major painting, all of which 570 

had been lost; second, they wanted to follow the example 

set by researchers into Greek sculpture and Renaissance 

painting; and more generally, they were influenced by the 

classical aestheticism of the late nineteenth century” 91. 

                                                 
88 Ver dificuldades de publicação apontadas por BOTHMER 1985 e comentadas no capítulo II desta 

tese. A denominação foi publicada nas listas de Athenische Vasenmalerei, em 1925 e, 

definitivamente, em Attic Red-Figure Vases de 1963 (segunda edição).  
89 Exemplos são analisados por Silvia Pagden em AGOSTI et alii. (organizadores) 1993, p. 331 a 349. 
90 MARQUES 1998, p. 31. 
91 “Klein nasceu em 1850, Furtwängler em 1853, e Hartwig em 1859. Eles estavam interessados em 

explorar as personalidades dos pintores por certas razões; primeiro, eles viam cerâmica como o 

reflexo da grande pintura, que foi totalmente perdida; segundo, eles esperavam seguir o exemplo 

dado por pesquisadores de escultura grega e pintura renascentista; e geralmente, eles eram 

influenciados pelo esteticismo clássico do fim do século XIX” (ROUET 2001, p. 25 e 26) 
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 Como a relação entre pintura e inscrição parece estar compreendida em 

convenções generalizadas noutros suportes e para outras épocas, convém 

considerar aqui os critérios que motivaram a determinação do nome fictício 

Pistoxenos Painter, uma escolha dentre várias possíveis, bem como tentar entrever 

certos valores e pressupostos do próprio atribuidor, e relações nem sempre 

explícitas com outras atribuições e tradições figurativas. 580 

 Os modos adotados por Beazley para designar os pintores anônimos são 

muito diversificados: fazem menção a coleções ou colecionadores (por exemplo, 

“Pintor de Coghill” em relação ao colecionador que possuía um vaso muito 

significativo), a cidades que abrigam atualmente um dos vasos atribuídos (“Pintor de 

Berlim” relativamente à cidade onde está um vaso notável com esta atribuição), a 

uma cidade e a uma forma de vaso (“Pintor da Hídria de Berlim”), ao número de 

inventário (“Pintor de Atenas 1237”), à iconografia (“Pintor de Nióbidas”), ou a 

elementos de figuração (“Pintor da Linha Vermelha”). Em quase todas as suas 

denominações, o que Beazley evoca é alusivo a um único vaso, tomado-o como 

referência para o reconhecimento da autoria dos demais.  Expressões como “Pintor 590 

de Berlim” são, precisamente, abreviações para “Mestre da ânfora de Berlim”92, ou 

seja: aquele mestre que pintou a ânfora número 2160 do Museu de Berlim, “um dos 

mais belos vasos que nós possuímos”, segundo o atribuidor.   

As inscrições permitem muitas vezes que se tenha um nome antigo de 

referência para os artistas anônimos, o que não significa, como vimos acima, que 

seja este precisamente o nome da pessoa que pintou o vaso. Beazley adotou duas 

formulações diferentes ao sugerir alcunhas a partir de um nome: o próprio nome 

sem nenhum adendo (por exemplo, “Epíteto”, “Onésimo” ou “Hermonax”), quando se 

trata de um artista identificado por uma inscrição de nome “com ‘égrapsen”; ou o 

nome do artista antes da palavra “painter”, para os casos de nomes escritos que se 600 

fizeram acompanhar da expressão “com ‘epoíesen”.  

Existem outras inscrições de nomes na cerâmica ática, como aquelas que 

vemos no exemplar de Linos e Héracles apresentado nas figuras 12, 13 e 14, acima, 

                                                 
92 Nos termos do próprio atribuidor: “A year ago, the present writer indicated five other vases by the 

same hand; and he now proposes to examine the work of this anonymous painter, who may be called 

the Master of the Berlin amphora” (BEAZLEY 1911, p. 276-277).   
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ou aquelas que aparecem em inscrições de natureza apologética, acompanhados do 

adjetivo kalós93 (belo). Evidentemente, estas inscrições não são consideradas 

assinaturas, o que não impediu que nomes acompanhados de kalós fossem 

adotados como referência para alcunhas modernas, segundo a mesma elaboração 

dada às “assinaturas de fazedor”, como se observa no cotejo dos seguintes 

exemplos: “Pintor de Kleófrades” (a partir de uma inscrição com ’epoíesen), “Pintor 

de Antífon” (a partir de uma inscrição “com kalós”).   610 

Como se pode observar nos exemplares apontados neste capítulo, o nome do 

fazedor Pistóxenos em ao menos duas grafias diferentes está evidentemente 

relacionado à produção de esquifos no dito período tardo-arcaico. Não é segura a 

informação de que o exemplar perdido oriundo de Cerveteri ou os vasos 

fragmentários de Orvieto e Florença acima mencionados tivessem a forma de 

cálice94 e, nas listas definitivas que Beazley publicou em 1963, os fragmentos de 

cálice com “letras sem sentido” da coleção Faina de Orvieto sequer são 

mencionados dentre os exemplares com a “assinatura Pistóxenos”95.  

Curiosamente, ficaram conhecidos entre os anos de 1963 e 1971 (data da 

publicação do volume de Paralipomena96, o volume de adenda e corrigenda das 620 

listas de 1963) mais dois esquifos97 onde o nome Pistóxsenos ocorreu 

acompanhado do nome Sýriskos, o que talvez possa ser interpretado como um 

indicativo da origem do fazedor, como conjecturou John Boardman: 

                                                 
93 Para além das inscrições com kalós, inscrições do tipo "ho pais kalós" ("O Rapaz é Belo") se 

repetem muitas vezes nos exemplares atribuídos a alguns artistas. Os exemplos mais recorrentes 

são os exteriores dos cálices do Pintor de Pentesiléia (Penthesilea Painter), tais como os números 

2688 e 2689 do Museum Antlker Klelnkunst de Munique. Ao pintor de Pistóxenos são atribuídos 

vasos com semelhante inscrição, feita acima ou ao lado da figura de um atleta (inventário 1960.2 do 

Antikensammlung de Berlim), guerreiro (15 1.428 do Museu Arqueológico Etrusco de Florença) ou 

cavaleiro (75.770, também do museu de Florença). 
94 Como Hoppin sugeriu hipoteticamente (HOPPIN 1919, p. 371 e 372). 
95 BEAZLEY 1963, p. 1554. 
96 BEAZLEY 1971. 
97 Um deles, com as figuras de Teseu e Sinis, tem a forma incomum denominada “cálice-esquifo” 

(BOARDMAN 1975; ROBERTSON 1992), o outro apresenta quatro figuras de mulheres colhendo 

frutas vestidas de quíton e manto, duas delas trazem cestas (vista na figura 23). Para uma descrição 

pormenorizada destas figuras, ver Chevitarese (1997, p. 342, número 64).  
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“This is a puzzle. That they are skyphoi is enough to 

indicate that it is the Pistoxenos at work. Was Syriskos a 

nickname, an alias – ‘little Syrian’: ‘trust stranger’”?98 

A hipótese de que ambas as formulações se referem a um único nome perdeu 

qualquer sentido duvidoso no argumentou Robertson, publicado alguns anos depois: 

“(...) Pistoxenos Syriskos epoiesen; two names without a 

conjunction, folowed by a verb in the singular. I do not see 630 

how this peculiar formulation can mean anything but that 

Pistoxenos and Syriskos are the same man”99. 

Estes exemplares, apresentados nas duas figuras abaixo, não foram 

atribuídos à mesma mão que pintou qualquer outro vaso portador do nome 

Pistóxenos100 . 

 

                                                 
98 “Isto é um quebra-cabeças. Sendo eles esquifos é o suficiente para indicar que Pistóxenos está 

trabalhando. Era Sýriskos um codinome, um pseudônimo – ‘Siriozinho: ‘verdadeiramente estrangeiro’ 

(BOARDMAN 1975 (2000), p. 114).  
99 “(...) Pistóxenos Sýriskos ’epoíesen; dois nomes sem conjunção seguidos por um verbo no singular. 

Não vejo como esta formulação peculiar possa significar outra coisa senão que Pistóxenos e Sýriskos 

são o mesmo homem” (ROBERTSON, 1992, p. 136 e 137).  
100 Exemplares atribuídos a um “P. S. Painter”, ou seja, “Pistoxenos Syriskos Painter” que foi o 

principal expoente de um grupo que julgamos ativo desde 470 a.C. (BOARDMAN 1975, p. 113-114). 

Estas inscrições e a atribuição delas advindas são atualmente objeto da tese de doutoramento de 

Seth Pevnick na Universidade da Califórnia, Estados Unidos da América, sob a orientação de John 

Papadopoulos.  

Figura 23: Fotografia número 2005 de 
Boardman (1975). Esquifo ático com 
figuras femininas afrontadas, árvore ao 
centro e motivos vegetais sob as asas (cena 
de colheita de frutas). As inscrições não 
são visíveis nas fotografias publicadas.  
Coleção privada (medidas desconhecidas).  
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A identificação das figuras pintadas no esquifo do Schwerin Staatliches 640 

Museum é feita por inscrições, tal como a das figuras destes dois últimos 

exemplares, o que não redunda em qualquer aproximação atributiva de pintura. As 

inscrições de Schwerin parecem compartilhar com estes dois outros esquifos 

também a sua importância na análise iconográfica: permitem saber que era Héracles 

o jovem figurado vestido com um longo manto, apoiado em uma fina lança na face 

oposta à de Línos101. De outro modo, a identificação estaria dificultada, pois não 

estão pintados ali os atributos convencionais do herói (ver as figuras abaixo), a 

saber, a pele de leão e a clava.  

Fundamentalmente, o “Pintor de Pistóxenos” é reconhecido por Beazley como 

um “pintor de cálices” (cup painter), dada a quantidade de cálices com esta mesma 650 

atribuição, mas também porque o artista teria escolhido os interiores de vasos desta 

forma para compor aquelas que seriam, segundo julgamento moderno, suas “obras 

primas”102. Os cálices desta atribuição não apresentam o nome Pistóxenos; e dentre 

todos os exemplares assim atribuídos, somente o esquifo de Línos e Héracles 

suporta semelhante inscrição: 

“The Schwerin skyphos, as was said above, bears the 

signature of the potter Pistoxenos. The white cup Berlin 

2282 (no. 1) bears the signature of the potter Euphronios. 

                                                 
101 Segundo Villard (1969) um “jovem Héracles”; segundo Robertson (1992), “Herácles a caminho da 

aula de música”. 
102 POTTIER 1926, p. 25-26; ROBERTSON 1959, p. 112-113; 1985, p. 28-29. 

Figura 24:  Fotografia em 
Boardman 1975 (206). 
Taça-Esquifo ática com 
figuras de Sínis sentado 
sobre rochedo e recostado 
em árvore diante de 
Teseu em pé (figurados 
nomeados). motivos 
vegetais sob as asas. 
Inscrições não são visíveis 
nas fotografias.  Coleção 
privada (medidas 
desconhecidas). 
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The white cups in Athens and Taranto (nos. 2 and 3103) 

are also signed, but the potter’s name is now missing: it 660 

was probably Euphronios”104. 

 

 

 
 
 

Embora a maioria dos vasos atribuídos ao Pintor de Pistóxenos seja 

constituída de cálices, apenas alguns deles são de fundo branco105. Curiosamente, 

são estes que apresentam inscrições consideradas assinaturas de Eufrônios 

enquanto fazedor. Mas seria possivelmente problemática a decisão de dar prioridade 670 

a esta forma e técnica, nomeando o artista como “Pintor de Eufrônios”, pois a 

nomenclatura já era tradicionalmente utilizada entre atribuicionistas alemães para 

designar uma coleção significativa de vasos portadores do mesmo nome, desde 

meados do século XIX. Isler-Kerényi (1980) e Rouet (1995) apontam o primeiro 

estudo sistemático sobre Eufrônios, escrito por Wilhelm Klein em 1879. Neste 

trabalho já se consideravam “semelhanças estilísticas do desenho”, além do 

testemunho das inscrições106. Tais atribuições não vieram a sofrer grandes revisões.  

                                                 
103 Respectivamente, “Atenas Acr. 439” e “Taranto, de Locri, sem número”. 
104 BEAZLEY, 1963: 859. 
105 Nos. 1, 2, 3, 4 e 25 de BEAZLEY 1963: p. 859-862. 
106 ISLER-KERÉNYI, 1980: p. 11. 

Figura 25: Fotografia número 68 de Boardman (1989). Pormenor do Esquifo ático de figuras 
vermelhas oriundo de Cerveteri. Figuras nomeadas de Héracles e Gerópso. Abaixo das figuras, 
faixas de meandros, abaixo das asas, palmetas e lótus entrelaçadas. Vaso número 708 do Staatliches 
Museum de Schwerin (cena contraposta àquela das figuras 11, 12 e 13 deste capítulo). 
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A atribuição a outro pintor de três dos cálices de fundo branco “assinados” por 

Eufrônios como fazedor é, antes de tudo, uma revisão beazleyana de identificações 

anteriores107.  680 

 

 

 

 John Beazley tinha ainda diante de si um número considerável de inscrições 

“com kalós” em vasos do “Pintor de Pistóxenos”, donde poderia provir outro nome 

antigo de referência. Os três cálices cuja atribuição de feitura repousa sobre 

Eufrônios trazem em seu interior inscrições integral ou parcialmente preservadas 

que afirmam “Glauco [é] belo!”108 (Gláukon kalós). Outros dois cálices de mesma 

atribuição (Antikensammlung de Berlim, número 4982.19; Londres, inventário D2), e 

                                                 
107 ROUET, 1995, p. 6. 
108

 O adjectivo καλός tem semântica muito abrangente, pode significar “belo” (“handsome”, “fair”), 

como se traduziu entre estudiosos (H. McC. 1921, p. 211; Boardman 1975, p. 88), mas também 

poderia ser lido como “nobre”, “honesto”, “honrável”, “glorioso” (BAILLY 1911, p. 456), estas últimas, 

as “belezas morais”, não excluem o sentido de “elogio” (BOARDMAN 1975, p. 88; IMMERWAHR 

1990, p. 99) ou de “amor” (principalmente no abundantemente referido: ROBINSON, D. M.; FLUCK, 

E. J. A Study of the Greek Love-Names. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1937) interpretados 

destas inscrições.  

Figura 26: Desenho de Karl Reichhold (1904-1932, tafel 163, 1). Vista delimitada do esquifo ático de 
figuras vermelhas oriundo de Cerveteri. Héracles e Geropso nomeados. Inscrições acima e à esquerda 
das respectivas figuras. 
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um lécito à maneira do pintor (Ashmolean Museum de Oxford, número 320), trazem 690 

inscrições semelhantes, com o mesmo nome109. Dentre os vasos atribuídos ao 

pintor, e não à sua maneira, a inscrição apologética a Glauco foi aplicada somente 

sobre fundo branco e somente sobre cálices. 

  Lécitos como o que se encontra em Oxford, trazem uma terceira palavra 

somada à fórmula, resultando na seguinte sentença: Gláukon kalós Leágro. Isso 

possibilitou a interpretação de que o Glauco venerado nos vasos aqui considerados 

era filho de um outro personagem cuja beleza foi comentada em muitos vasos 

arcaicos110, mediante inscrição semelhante: Leagros Kalós111. 

 A principal importância atribuída a estas inscrições “com kalós” passa a ser, 

tanto para os vasos com o nome Glauco, quanto para os vasos com o nome Leagos, 700 

uma datação relativa. John Boardman calcula que Leagros, cujas inscrições são 

datadas de 510 a 500 a.C., teria nascido em 524 a.C., sob governo de Temístocles, 

enquanto seu filho Glauco (homônimo do avô) teria nascido em torno de 490 a.C., 

pois teve sua beleza celebrada em período cimoniano, entre 475 e 465 a.C.112. 

Entretanto, não podemos deixar de considerar que a ligação proposta entre Glauco 

                                                 
109 Na publicação alemã das listas (BEAZLEY 1925), um outro lécito com a inscrição Γλάυχον χαλός 

Λεάγρο figurava entre os vasos atribuídos à maneira do pintor (art des Pistoxenosmalers), o vaso 

número 1645 (cc. 1193) do Museu Nacional de Atenas.  Na lista publicada em 1963, o mesmo vaso é 

atribuído ao Pintor de Nikon (p. 652, no. 34). Na primeira publicação inglesa (1942), Beazley aponta 

outro lécito do museu de Atenas com a inscrição Γλάυχον kαλός dentre os vasos à maneira do pintor 

de Pistóxenos: o vaso número 1496. Este teve nas listas de 1963 o mesmo destino do lécito anterior 

(BEAZLEY 1963, p. 652, no. 35; p. 1581, no. 19). Desde 1963, o único lécito com semelhante 

inscrição que ainda está atribuído à maneira do pintor de Pistóxenos é a peça que se encontra em 

Oxford. 
110 BOARDMAN 1989, p. 38. 
111 Os vasos que celebram Leagros foram atribuídos principalmente a Eufrônios (ROBERTSON 1959, 

p. 114), mas um grupo grande de artistas “arcaicos” que inclui até mesmo pintores de figuras negras, 

também grafou a sua beleza. Dentre estes encontram-se Eutímides, o “Pintor de Talia”, o “Pintor de 

Eleusis”, Onésimo e o “Pintor de Colmar” (BOARDMAN 1975, p. 213). 
112 BOARDMAN 1975, p. 213. As datas das inscrições são apresentadas como datações tradicionais 

por Richard Neer (2002, p. 187). Este último aponta Glauco e Leagros como integrantes do dêmos 

Kerameis e estabelece outros traços biográficos (NEER 2002, p. 188); Paolo Arias, por sua vez, 

afirma que Glauco era um general ateniense (ARIAS 1962, p. 348), certamente considerando 

passagens de Heródoto e Tucídides que indicam generais homônimos.  
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e Leagros se mostra em inscrições sobre vasos que são ou foram atribuídos à 

maneira do pintor de Pistóxenos (os lécitos número 320, em Oxford; 1645; e 1496, 

em Atenas113), o que, para o conjunto de vasos em questão, torna menos importante 

a cronologia proposta. De modo geral, convém considerar as dificuldades em 

precisar datas absolutas a partir de nomes “com kalós”, e reconhecer, como fez 710 

Richard Neer, que “o único caminho seguro é usar nomes-kalós como evidência 

suplementar [às cronologias], em conjunto com a estilística e outros argumentos”114.  

 Beazley preferiu reunir todas as inscrições Gláukon kalós sob o título 

“GLAUKON SON OF LEAGROS”115, num índice adicional às suas listas de 1963. 

São então apontadas vinte e nove ocorrências desta inscrição, e é importante notar 

que apenas cinco delas são atribuídas ao Pintor de Pistóxenos, além de uma à sua 

maneira, e de uma ao Pintor de Tarquínia, artista inserido no grupo do Pintor de 

Pistóxenos. Dentre os demais exemplares, abundam inscrições sobre lécitos, muitos 

deles de fundo branco, e destaca-se a identificação do pintor de Providência, aquele 

que, segundo o atribuidor, teria escrito o nome Glauco sobre sete lécitos e duas 720 

ânforas116. 

 Além de dois fragmentos de fundo branco, suportando três letras cada 

(Ancona, inventário 19515 e Samos, oriundo de Samos, sem número de inventário), 

há ainda, dentre os exemplares do Pintor de Pistóxenos, uma outra inscrição de 

admiração: Lýsis kalós, em um cálice de figuras vermelhas (Munique, número 2653) 

e uma “assinatura de fazedor” de nome incomum (Mekaklés ’epoíesen) numa 

píxide117 (Bruxelas, Bibliothèque Royale, 9). Ambas as inscrições pouco podem 

acrescentar àquilo que se afirma dos nomes nelas legíveis; as letras sobre a píxide 

sequer parecem originais, talvez sejam letras modernas sobre uma inscrição antiga, 

como argumenta o atribuidor118.   730 

                                                 
113 Ver nota 107 deste capítulo I. 
114

 “The only safe course is to use kalos-names as supplementary evidence, in tandem with stylistic 

and other arguments” (NEER 2002, p. 188). 
115 BEAZLEY 1963, p. 1580 a 1582. 
116 Idem, p. 1581, nos. 8 a 16. Os lécitos com tal inscrição atribuídos ao Pintor de Providência são 

todos de fundo branco. 
117

 Acerca desta forma, ver apresentação na página 159 do capítulo II, linhas 1388 a 1407. 
118 BEAZLEY 1963, p. 863. 
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 A julgar pelas inscrições preservadas sem interferências posteriores, o pintor 

de Pistóxenos teria atuado em associação com pelo menos dois diferentes 

fazedores e aquela que teria sido sua “forma predileta”, o cálice, não foi jamais 

“assinada por um Pistóxenos”; suas figuras consideradas mais adequadas ao “novo 

estilo” do século V a.C. estão em medalhões de cálices de fundo branco, não em 

estreitas cenas de figuras vermelhas, como as do esquifo donde foi inspirada sua 

alcunha moderna. Os vasos “mais perfeitos” ou “maduros” a ele atribuídos diferem 

da maior parte da cerâmica figurada de seu tempo, também porque há neles a grafia 

de nomes de figurados.  

Tal aspecto não é propriamente uma característica do modo de figurar 740 

emergente na Ática do pós-guerras médicas119. Nos Tópicos de Aristóteles, texto 

que é datado de meados do século IV a.C., é possível ler que a escrita dos nomes 

dos figurados era um costume de “velhos pintores”, sem o qual as figuras não 

poderiam ser reconhecidas:    

“(...) [é preciso] ver também se uma definição, por si só, 

não indica claramente que coisa define, à maneira das 

obras de velhos pintores em que não é perceptível o que 

cada figura mostra se não estiver lá escrito o nome do 

personagem” 120. 

 A ocorrência mais freqüente de inscrições na cerâmica ática dita arcaica e 750 

também a copiosidade, tanto das figuras negras, quanto de muitas das primeiras 

figuras vermelhas do século VI a.C.121, motivam a hipótese de que o texto 

aristotélico estaria apontando uma tradição anterior ao período cimoniano que 

pudesse ter se perpetuado naquelas imagens classificadas como “tardo-arcaicas”.  

                                                 
119

 Rouveret (1989, p. 137-138), por exemplo, considera o pintor parietal Polignoto de Tasos, ativo em 

Atenas no período cimoniano, como um artista de transição entre o “sistema antigo” onde as 

inscrições identificariam os figurados, e o novo sistema, no qual as figuras teriam ganhado traços 

reconhecíveis e dispensariam, portanto, as inscrições.  
120

 Aristóteles, Tópicos, 6, 2, 140a. 
121

 A abundância de inscrições na cerâmica dita arcaica é frequentemente exemplificada pela cratera 

com volutas oriunda de Chiusi na Itália (“vaso François”, hora no Museu Arqueológico Etrusco de 

Florença), na qual “todas as figuras humanas receberam nomes (e muitos atributos também)” 

(ROBERTSON 1982, p. 39). 
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Nomes como os que permitem identificar as figuras do esquifo que se 

encontra em Schwerin (especialmente o Héracles, totalmente desprovido de 

atributos) nos faltam na grande maioria dos vasos de figuras vermelhas ditas proto-

clássicas122; pintores igualmente anônimos aos quais são atribuídos vasos proto-

clássicos singulares como a “Cratera dos Nióbidas” do Louvre ou o “Cálice de 

Pentesiléia” do Antiker Kleinkunst de Munique (Louvre, inventário G 431; e Munique, 760 

2688) não nomearam os seus figurados, assim como não tiveram seus vasos 

“assinados” por fazedor ou pintor.  

Nos vasos atribuídos ao Pintor de Pistóxenos, a presença mais freqüente de 

nomes de figuras em cálices de fundo branco pode muitas vezes reafirmar ou 

destacar aquilo que os próprios atributos das figuras e a composição da cena já 

significam fortemente. O nome do herói que se defende de uma mulher armada de 

machado no cálice fragmentário do Museu Nacional de Atenas (inventário Acr. 439), 

é talvez o melhor dos exemplos123.  

Noutro vaso, o nome de um figurado talvez desse alguma precisão a uma 

cena por demais corriqueira na época. Isso se observa nas três primeiras letras do 770 

nome do Sátiro que ataca a Mênade no cálice fragmentário procedente de Locri, no 

sul da Itália (Museu Nacional de Reggio Calábria, inventário 27.231). Tornou-se 

tradicional a recomposição do nome Bybax, a partir das letras “BYB...”, parte da 

inscrição que teria identificado o Sátiro pintado no cálice de Reggio Calábria, como 

sugeriu o próprio Beazley em um de seus textos sobre as inscrições em vasos, e, 

cerca de duas décadas depois, também Martin Robertson e Paolo Arias124.   

Diante de alguns exemplares de figuras vermelhas, como o único disco duplo 

ou “bobina” atribuído ao Pintor de Pistóxenos (Museu Nacional de Atenas, número 

2192125), as inscrições de nome de figurados e também sua ausência podem 

apresentar outras configurações. A “bobina”, pequeno formato cerâmico de uso 780 

                                                 
122 PFUHL 1955, p. 44-59. 
123

 Ver apresentação pormenorizada no capítulo subseqüente. 
124 BEAZLEY 1941, p. 601; ROBERTSON 1959, p. 114; ARIAS 1962, p. 350. 
125 Este exemplar foi analisado diretamente e será considerado pormenorizadamente no capítulo que 

se segue. 
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desconhecido, encerra um bom exemplo de coexistência entre figuração e escrita no 

conjunto de vasos reunidos sobre esta atribuição.  

 

 

 

 
 
O Héracles de uma de suas faces, ao contrário daquele que aparece 

nomeado no esquifo de Schwerin, é perfeitamente indicado por seus atributos 

tradicionais; a clava e a pele de leão. Talvez por isso dispense a reafirmação do 790 

nome. Seu encontro com a figura barbada portando um cetro e vestes alongadas, 

bem como a identificação deste último, é elucidado pela presença do golfinho, à 

Figura 27: Desenho de vista da “Bobina” de figuras vermelhas número 2192 do Museu Nacional de 

Atenas (fraturas traçadas em vermelho). Héracles e Nereu identificados pelos atributos. A parir de 

fotografia de Kaltsas (2007, p. 275). Segundo quarto do V século a.C. Diâmetro: 12 cm.   
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esquerda (ver figura logo acima). Trata-se de Nereu, o velho profeta do mar capaz 

de fazer a metamorfose. A mitografia antiga registra tal encontro no 11o trabalho de 

Héracles: “As maçãs de Hesperides”126.  

 

 

 

 

 800 

Na face contraposta, ao menos um motivo se repete; o golfinho. Outro animal 

participa da cena; a cobra sinuosa sobre as costas da figura masculina (ver figura 

                                                 
126 Apolodoro, II, 5.11; Plínio, o Velho, NH, V. 1. 

Figura 28: desenho de vista da “Bobina” de figuras vermelhas do Museu Nacional de Atenas, número 

2192 (contraposta à fig. 27). A partir de fotografia de Kaltsas (2007, p. 274) e de fotos e desenhos 

preliminares. Inscrições, acima das figuras, identificam Peleu e Tétis. Segundo quarto do V século a.C. 

Diâmetro máximo: 12 cm.  
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logo acima). Mas a identificação do casal entrelaçado em vestes plissadas e 

transparentes não se fez explícita senão na adição das inscrições acima da cena, ao 

longo do bordo.  

Algumas letras foram recobertas pelo verniz negro antes da queima definitiva, 

mas é possível ler em seqüência um i psilón, um o mikrón e um sîgma, precedidas 

de traços que possivelmente constituíam um e psilón e um pî; donde se reconstituiu 

o nome Peleus (ver pormenor na figura 29, abaixo). Acima da figura feminina, as 

letras e psilón, tau e ióta sucedidas de traços de um possível sîgma refariam 810 

também o nome da nereida Tétis, esposa de Peleu. A cena apresenta, portanto, os 

pais de Aquiles, personagens da Ilíada de Homero127 tradicionalmente figurados com 

uma cobra em seu redor128. O golfinho é um atributo de Tétis, tanto quanto de seu 

pai Nereu, contraposto a ela neste objeto. 

 
  

 
 

                                                 
127 Aquiles é evocado como filho de Peleu no verso 489 do livro I da Ilíada de Homero. No mesmo 

livro,Tétis consola o filho “de pés velozes” (versos 348 a 430) e intercede em seu favor no Olimpo 

(versos 493 a 527). O casal é apresentado também no livro XVIII da Ilíada, nos versos 85 e 

seguintes; e 432 e seguintes.      
128 AGHION; BARBILLON; LISSARRAGUE 1996, p. 226. 

Figura 29: fotografia de pormenor da “Bobina” de figuras vermelhas do Museu Nacional de Atenas, 
número 2192. Inscrições (Π).(Ε)ΥΟΣ e [Θ]ΕΤΙ(Σ) acima das figuras abraçadas de Peleu e Tétis. 
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Um exemplo distinto e também significativo é o “cálice de Afrodite”, 

atualmente em Londres (Museu Britânico, inventário D2), exemplar que apresenta 820 

inscrições em seu interior, à direita da figuração policroma sobre o fundo branco.  

Vemos ao centro do medalhão delimitado por um só traço de verniz negro o 

desenho de uma mulher em vestes sóbrias, recoberta por um manto púrpura, 

montando um pássaro (figura abaixo). A identificação desta imagem com Afrodite 

terá alguns comparanda posteriores129 em cerâmica e outros suportes, e a inscrição 

ΑΦΡO∆ΙΤΕΣ que acompanha a figura ao longo do bordo (pormenor em fotografia e 

desenho mais abaixo), fará algo mais que nomear a deusa: ao contrário dos outros 

nomes de personagem aqui apresentados, regularmente no caso nominativo, esta 

inscrição de Afrodite aparece no genitivo, o que, segundo Robertson130, lhe imputa 

um sentido de “(imagem de) Afrodite”. Se tomarmos a mesma inscrição como sendo 830 

uma alusão ao vaso e não apenas à figura, o que também se adequaria ao uso do 

genitivo, guardaremos um sentido tópico, mais próximo do expresso nas frases com 

“me fez!”, “me pintou!” e “é belo” apresentadas neste capítulo. A frase “de Afrodite” 

pode então significar que o cálice foi ofertado à deusa em um santuário, que se trata 

de material votivo131.  

Da participação dos nomes de figuras nas imagens atribuídas ao Pintor de 

Pistóxenos podemos entender que se mostra mais freqüentemente nos exemplares 

de fundo branco, como também podemos observar que tais inscrições acompanham 

aquelas obras mais celebradas na modernidade. O aspecto dos nomes de figurados 

mais relevante ao reconhecimento do formulae132 do pintor talvez seja a adição dos 840 

mesmos por cima e, muitas vezes, à direita das figuras. As inscrições “com 

’epoíesen” parecem acompanhar a linha da borda e, mesmo quando se fazem em 
                                                 
129

 Robert Fleischer, autor do verbete “APHRODITE” do Lexicon Iconographicum Mythologiae 

Classicae (1981, II, volume 1 Aphrodisias – Athena, p. 97-98), conta treze vasos áticos com a 

imagem de “Aphrodite auf Ganso der Schwan rietend” e uma série de outras ocorrências em outros 

suportes. Todos os outros doze exemplos são em figuras vermelhas e foram datados em décadas 

posteriores ao cálice atribuído ao Pintor de Pistóxenos. 
130 1959, p. 114. 
131 Embora a proveniência do vaso seja uma tumba de Camiros em Rodes (ROBERTSON 1992, p. 

158), o que não exclui esta última possibilidade, como destinação primeira, encomenda ou anseio de 

fazedor e pintor. 
132

 Acerca deste conceito, ver nota 85 da introdução desta tese. 
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duas linhas, como no esquifo que deu a alcunha ao pintor, estão sempre acima das 

figuras.  

 

 

   

  

Inscrições “com kalós” atribuídas ao pintor de Pistóxenos podem estar na 

parte baixa das cenas, à esquerda, em interiores de cálices, podem também 850 

entrecortar figuras ou, serem grafadas no exterior do cálice, porção onde o pintor 

raramente escreve. 

Figura 30: Fotografia em Robertson, 1959, p. 113 (alças omitidas).  Afrodite sobre pássaro. Interior de 

cálice com pintura policroma sobre fundo branco do Museu Britânico (Londres D2). 24 cm de diâmetro.  
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Se comparado a outros pintores vasculares de seu tempo, o Pintor de 

Pistóxenos teria em suas composições uma recorrência incomum e importante de 

inscrições nominativas, apologéticas e daquelas que são consideradas “assinaturas 

de oleiro”. Difícil seria especular porque o pintor não teria deixado vestígios de seu 

próprio nome.  

Ao contrário do que ocorreu com outros pintores anônimos, nomeados nas 

listas de Beazley a partir de um vaso notável, o “Pintor de Psitóxenos” recebeu sua 

alcunha a partir de um exemplar que deve corresponder ao princípio de sua carreira 860 

e freqüentemente serve de exemplo da transição do modo arcaico de figurar para o 

estilo dito livre133. O nome de fazedor “Pistóxenos” está relacionado a vasos 

classificados como “arcaicos tardios” e não como “proto-clássicos” e, no entanto, o 

pintor que ganhou neste nome uma referência é apontado como autor de obras 

classificadas neste último estilo, tendo apenas um de seus vasos supostamente 

assinado por um fazedor que assim fizesse grafar seu nome. A escolha deste nome 

talvez se explique melhor pela sequência do reconhecimento de vasos por parte do 

atribuidor que por qualquer critério ou juízo. 

 

 870 

                                                 
133 BUSCHOR 1925, p. 179-180; ROBERTSON 1992, p. 154-156. 

Figura 31: 
pormenor de 
fotografia 
publicada por 
Τιβεριος (1996, 
fig. 210). 
Inscrição 
ΑΦΡO∆ΙΤΕΣ 
ao longo da linha 
de delimitação 
do medalhão, à 
direita da figura.  
Museu Britânico, 
Londres, 
inventário: D2. 
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Além de inspirarem a alcunha moderna, as inscrições importam à peritagem 

da cerâmica figurada ática porque parecem estabelecer um jogo de significância 

com as formas pintadas. Mais que indicações ou qualquer sorte de “legendas”, as 

inscrições se mostram um recurso de figuração, sua presença pode motivar ou 

apenas possibilitar versões livres dos personagens, desprovidas dos atributos 

tradicionais e fazer uso delas terá, portanto, implicações na composição das cenas e 

na disposição das figuras. 

 

 880 

 

 

 
Os exemplares atribuídos ao pintor de Pistóxenos podem exemplificar esta 

interpretação, mas as diferenças entre as figuras e as inscrições nos cálices de 

fundo branco e naquelas outras formas pouco adotadas pelo artista, constituem uma 

característica incomum que pode, conjuntamente com outros aspectos, apontar 

razões para duvidar de uma atribuição comum.  

 

Figura 32: desenho de pormenor do cálice D2 do Museu Britânico. Afrodite sobre pássaro. A partir de 
fotografia de Τιβεριος (1996, fig. 210).  Inscrição ΑΦΡO∆ΙΤΕΣ ao longo da linha de delimitação do 
medalhão, à direita da figura.   


