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REFERAT

AV TVA ARTIKLAR AV MICHAEL VICKERS

1.

Några forskare anser att ant'ikens silvergods 'imiterade svartmålad keramik.l Michael
V'ickers argumenterar i den första artikeln för raka motsatsen: keram'ikkärlen 1ånade,
inte bara formen utan även dekorationen från metallarbeten och arbeten av elfenben.Detta förklarar det begränsade antal färger som målarna använde: svar{ skulle imitera
(svartnat) silver, orange-rött gu1d, purpur koppar och vitt elfenben." Sonr bevis för
s'in tes använder MV bådå skriftJiga qch arkeologiska källor, t.ex. fi:l$ofen Thrasyalces- uttalande att "silver är svart"-, samt en bronsvagn funnen i Makedonien där vissa detaljer var utförda med in1äggningar av silver. Dessa detalier - ränder på en
tiger, fjäckar på en leopard och-ätt hästöga - är'i verkl'igheten vanligen mörka, v'ilkei vispr, hävdar MV, att vagnen lämnade verkstaden med silvret svartnat redan från
.J

DOrJan.

Ytterl'igare ett bev'is för att keramiken imiterade metall är,.enligt MV, introduktionen
av rödfigurig tekn'ik i slutet av 500-talet. Den vanl'iga förkTaringen att den svartfiguriga-tekÄiken med ristad dekor var starkt begr"änsad och att konstnärerna med den
måiade-rödfiguriga tekniken fick större frihet och ett bättre uttryckssätt räcker inte.
Det krävdes mer: ekonomisk vinning.0m nu svart im'iterade silver och rött guld, säger
det ju sig självt att ju mer svarl (=silver) som användes, desto större ekonom'isk
v'inst fick framställaren. Och krukmakare och vasmålare var helt enkelt tvungna att 6
följa de mallar som skapades i andra med"ia om de skulle få något sf,lt överhuvudtaget.Metallkärlen var förbehållna de rika, keram'ik var för de fattjgare', men de senare
v'ille givetvis ha den standard som för tillfället var på modet. Prise§na på s'ilverkärl var flera hundra gånger högre än deras keramiska motsvarigheter."
Den stora utbrednjngen av orange och röd keram'ik under den hellenistiska och romerska g
t'iden förklaras av den ökade mängden guld'i väst efter Alexander den stores erövringar.Fenomenet att krukmakare kopierade metallarbeten var ingalunda begränsat,till Athen.
Det förekom också under antiken bl.a. hos etruskernas bucchero och i mellanmingfsk
keramik. I våra dagar finns det också, t.ex. i den islamjska världen och Kina.'"
Vad beträffar de vitgrundiga lekyterna pekar förutom färgen även siälva formen på en
'im'itation av elfenbenskäl.l: Ti11 en lekyt 'i elfenben krävs att två olika bitar nitas
'ihop,
just där har oftast lekyter målad dekorat'ion - för att dölia n'itarna. Ytter'ligareoch
ett argument är att lekyterna användes som ol jeflaskor, och eftersom ffiäIl äh;
vände olja föi att h'indra e'lfenben från att spricka fick man där en dubbe] funkt'ion.
Tittar mån närmare på måln'ingen på vitgrundiga lekyter kan qrqn f inna paralle'l1er på
elfenbensplattor, t.ex. några som hittats i gravar på Krim."
Kända soc'io-ekonomiska fakta avspeglas också j de arkeologiska fynden. Vi vet från
anti[q litterära och ep'igrafiska kål]or hur mycket guld och silver det fanns j GreklandrL, att Athen var som rikast mellan pe6serkriget och peloponnes'iska kriget och
att det sedan följde en ekonomisk nedgång ''. Och iust vid den tiden när vi kan anta
att en stor mängd silver qpvändes för-att betala utgjfterna.för peloponnesiska kriget,
blev attiska vaser mindre '' (=tiI1gången på silver m'inskade).
0rsaken till att så få "orjginal"kärl, dvs av mq[a1], finns bevarade i våra dagar
är dels att de smältesnned när de blev omoderna'', dels att de plundrades av erövrare
och smälies ned av dem'', eller helt enkelt,qtt de g"ick'i arv och därför stannade
kvar ovan jord och intqoplacerades i gravar''. Men tillräckliga bev'is finns för att
i I I ustrera tekn'i kerna.''
MV framför många fler konkreta bevis, men utrymmet här tillåter tyvärr inte fler
exempei .

2.

Under 1985 återuppl ivades

It

i

Toscana

'i Italien 'intresset för -etruskerna med en stor

2

internat'ionell konferens och en mängd utställningar. I Florens hölls två specialutställn'ingar. Den ena hette "Civiltä degli Etruschi" och berättade ur arkeologisk synvinkel om den etruskiska c'ivil'isationens uppgång, höjdpunkt och fall. Den andra, "Fortuna degfi Etruschi", Visade på vilka olika sätt man har betraktat etruskerna från
renässansen till våra dagar. En avdelning i den sistnämnda utstäl'lningen kallad "The
Imaginary Etruscan" illuitrerade med b'ilder och kgnstföremå'l hur etruskiska motiv och

våra dagar i kommersiella syften.
Etruskernas ursprung har ända sedan antiken varit oklart" De tre teorier tjll vilka olika forskare genom-seklerna har anslutit sig är att de var av lokal, italisk härstamning, ellei att de var invandrare antingän från Grekland eller från Lydien i Mindre Asiei. Men M'ichael V'ickers- avsikt med den andra artikeln är inte att diskutera den
frågan utan det ideologiska och pofitiska sammanhanget och de arkeolpSiska följderna
som den olösta frågan om ursprunget kan ge och har gett upphov t'ill.Anda fram till 1700-talet ansågs i allmänhet att.alla ant'ika förenrål som hittades i
Etrurien var etruskiska om de inte var romerska.t Renässansen har iu fått sitt namn
för att epoken var en "pånyLtfödelse" av antiken, och många italienska. renässansför*
fattare skrev verk där de iramhävde och förhär"ligade härstamningen från etruskerna.
Ett exempel är Annio da Viterbo, som'i slutet av 1400-talet j verket "eommentaria" hänvisade till flera helt uppdiktade författares verk som bevis för att etruskerna efter
syndaf'loden skulle ha varit ett av de första folkslagen att befolka världen, och att
Herkules grundade Etrurjen. Trots att många från börian kritiserade boken, hade den
inflytandå på h'istorieskrivningen i nästan trehundra år. Ett halvsekel efter dess utg'ivning skrev en historiker i Florens vid namn Giambatt'i,:sta Gelli en avhandling om
Floreni- ursprung, där han upprepade Ann'ios teser och lade till en del egla. Bland
annat påstod han att det etrusk'iska språket härstammadeofrån arameiska och använde
toscanska ortnamn för att påvisa lingvistiska likheter.'
1616-19 skrevs den första studien i stor ska.la av etrusk'isk historia och etrusk'iska
fornlämn'ingar sedan kejsar Claud'ius (1:a årh. e.Kr.):Författare var en skotsk profes'
sor, Thomai Dempster, och verket, "Regal Etruria", baserade han på ti'11 största delen
äkta litterära källor och befin[l'iga arkeologiska fynd, Syftet var att ge Toscanas
h'istoria en vetenskapf ig grund."
Den oerhört'inflytelserika florentinska familjen de Medic'i hänvisade ofta och gärna
till s'in etrusk'iska härstamning. Teatern var ett bra medjum för propaganda. J början
av 1500-ta1et uppfördes i Rom ån stor temporär teater^där både skulpturer och den
målade utsmyckningen anspelade på etr:usk'isk historia.'Och drygt 150 år senare uppfördes skådespälet "The Greek In [roy" på en teater i Florens som byggts'i samband med
ett bröl 1 op i Medi ci -fami 1 jen. '
Cosjmo I dä Medici, som kom till makten 1537, grundade den florentinska akadem'in. Med
Gellis avhandling som stöd arbetade han för att Tgscanas städer skulle kunna enas i
ett hertigdöme, vilket senare gick i uppfyllalse.
Under 1700*talet delades klassicisterna i två 1äger, de som föredrog romersk konst
och ark'itektur och de somoföredrog grekisk, och bägge sidorna använde etruskerna för
att stödja sina argument.'
En av de första som påstod att det som d'ittills kallats för "etruskiska" vaser, dvs
vaser som hittats i etrusk'iska gravar, i själva verket var grekisk4o var Johann.
Joachim Winckelmann, som levde öch verkade'i slutet av 1700-talet.'" Motsatsen hävdades av den samtida Giovanni Battista Piranesi. Som bevis hade han en'lång rad
"självbev'isande" argument: Inga perfekt målade vaser hade hittats'i Grekland, alla
var funna 'i Etrurien och Campånien. Och om man skulle hitta någon i Grekland var den
exporterad dit från Toscana. Och om den skulle kunna bevisaqlvara målad av en grek,
hade den grekiske konstnären kopierat en toscansk konstnär. "
MV framför'i slutet av s'in artikel en v'iss kritik mot den metod man hade använt för
att belysa etruskerna i den i början nämnda utställningen "Civiltä degli Etruschi".
Han påpäkar att det idag finns många nya möjligheter att studera forntiden, t.ex. med
hjäl'p av topografiska studier, bosättningsmönster och bergsbr.uk. Andå hade man i utsiattningen'aivänt sig av keramiskt mateiial i en sådan uts{5äckning att det enligt
honom resulterade i en ovederhäft'ig och osann fantasivärld.'teman används
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