ΒΙΒΛΙΟ Κ ΡΙΣΙ ΑΙ
Georg Karo, Erinnerungen. Greifen am Thron, erschienen bei Bruno Grimm, Baden - Baden 1959. Σελίδες 131, ει
κόνες 75.
'Η αγαθή τύχη πύδόκησε νά φθάση με άκμαιοτάτας πνευματικός
δυνάμεις τό 88ον έτος τής ηλικίας του ό Νέστωρ τής προϊστορικής
καί κλασσικής αρχαιολογίας Georg Karo καί νά δώση εις την δημο
σιότητα διά τό ευρύ καλλιεργημένον Κοινόν εν συνθετικόν εργον διά
τοΰ οποίου παρέχεται μία λαμπρά συνολική είκών τοΰ μινωικοΰ πολι
τισμοί, αποδιδόμενη υπό μορφήν αναμνήσεων καί υπό τον έντυπωτικόν τίτλον Γρυπές παρά τον Θρόνον. Έκ τοΰ κειμένου γίνεται φα
νερά ή πρόθεσις τοΰ συγγραφέως νά τό συμπλήρωσή δΓενός δευτέρου,
άντιστοίχως είκονίζοντος τον μυκηναϊκόν πολιτισμόν, τον όποιον έμελέτησε καί έγνώρισεν όσον πολύ ολίγοι. Τό μνημειώδες αυτού έργον
περί των λακκοειδών βασιλικών τάφων τών Μυκηνών αποτελεί μαρτΰριον τούτου. 'Ο ίδιος εν προλόγιρ χαρακτηρίζει τό νϋν παρουσία·
ζόμενον εργον ώς τονίζον τήν προσωπικήν θέσιν τοΰ συγγραφέως
του απέναντι τοΰ πολιτισμοί τοΰ οποίου παρέχει εικόνα. Αρχίζει μέ
τήν παράθεσιν αναμνήσεων εκ τής πρώτης επαφής του μέ τήν νήσον
Κρήτην, τών άνασκαφέων της καί τής εργασίας τούτων, είς τήν οποίαν
εν μέτρφ καί προσωπικώς συμμετέσχε, καί αϊ αναμνήσεις αΰται φέ
ρουν προ τών δμμάτων μας τήν εποχήν τής ήρωϊκής αρχαιολογίας είς
τό παρθένον ακόμη τότε έδαφος τής μεγαλοννήσου. Μέ τήν περιγρα
φήν τών άνά τήν Κρήτην περιηγήσεών του παρέχεται ή ευκαιρία νά
δώση ζώσας τάς πρώτας εντυπώσεις του από τό πολύμορφον τοπεΐον,
τάς δύσκολους επικοινωνίας, τούς ανθρώπους της. Χωρίς νά τό άντιληφθή τις είσάγεται είς μίαν συστηματικωτέραν επαφήν μέ τον μινωικόν πολιτισμόν, τον όποιον πλέον βλέπει μέ τούς οφθαλμούς τοΰ συγ
γραφέως. Σοφώς ό τελευταίος δέν ύποδιήρεσε τήν έκθεσίν του είς κε
φάλαια, αν καί διά τήν διευκόλυνσιν τοΰ χειριζομένου τό βιβλίον παρετέθη πίναξ συστηματικός τοΰ περιεχομένου. Διατηρεί τις ουτω τήν
έντύπωσιν μέχρι τέλους ότι εκτίθεται είς συνεχής κύκλος άλληλοσυνδεομένων εντυπώσεων.
Τό κείμενον συνοδεύεται μέ λαμπράν είκονογράφησιν, είδικώς κατά
τάς έντολάς τοΰ συγγραφέως προπαρασκευ ισθεΐσαν υπό τοΰ εξαιρέτου
καλλιτέχνου φωτογράφου Friedrich Hewicker. Αί πλεΐσται τών εί-
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κόνων είναι από τάς καλυτέρας εξ δσων μέχρι σήμερον έδημοσιεύθησαν, καθιστώσαι κατά τρόπον άριστον προσιτά τά μοναδικά μινωικά
αριστουργήματα είς τό εύρύ Κοινόν. Ιδιαιτέραν έντύπωσιν προξενούν
αί εικόνες από τό άνάκτορον τής Κνωσού, καί έκ τούτου αισθάνεται
τις λύπην δτι δεν παρετέθησαν επί πλέον δλίγαι από τό άνάκτορον
τής Φαιστού, αΐιινες ίσως θά ήσαν ακόμη ένιυπωτικώτεραι. Εικόνες
καί κείμενον εύρίσκονται είς στενήν σύνδεσιν, παρά τό γεγονός δτι λόγφ τής οικονομίας τής ύλης άπεδείχθη ανεφάρμοστος δ συντονισμός
των.
Ό συγγραφεύς, παρακολουθήσας έκ τού σύνεγγυς τάς προσπάθειας
τού Έβανς διά την συνιήρησιν καί άποκατάστασιν τού μινωικοΰ άνα
κτόρου Κνωσού, δμιλεΐ διά τό δλον πρόβλημα καί υπεραμύνεται τού
τεθέντος είς έφαρμήν συστήματος, όρθώς ώς νομίζω. Όμιλεΐ επίσης
περί των χρησιμοποιηθεισών μεθόδων άνασκαφής καί δλως ιδιαιτέ
ρως περί των επιτευγμάτων τού Έβανς καί των συνεργατών του.
’Ακολούθως εισέρχεται είς τό κεφάλαιον τής μινωικής αρχιτεκτο
νικής, τής οποίας δίδει γενικόν χαρακτηρισμόν, παραθέτων είτα καθο
λικήν περιγραφήν των δύο κυριωτέρων ανακτόρων, τής Κνωσού καί
τής Φαιστού, καθ’ εαυτά καί έν αντιπαραβολή. Δεν παραλείπει νά κά·
μη ιδιαίτερον λόγον περί των συστημάτων ύδρεύσεως καί άποχετεύσεως, ώς καί περί τών ανέσεων ας είσήγαγεν δ πολιτισμός. Παρεισά
γει περαιτέρω εικόνα τών μινωικών ιερών καί τών ειδικών τούτων
εγκαταστάσεων, συμβόλων καί ειδώλων καί δμιλεΐ δι’ ολίγων περί τής
εντός αυτών διεξαγομένης λατρείας, κεφάλαιον τό δποΐον τού έδόθη
άλλοτε ή ευκαιρία νά έπεξεργασθή άναλυτικώτερον, είς μορφήν άτλαντος άντιπροσωπευτικώς εικονογραφημένου. Έν συσχετισμφ εξετάζει
την νεκρικήν λατρείαν, όλοκληρών περαιτέρω την έκθεσίν του μέ την
περιγραφήν τών νεκροπόλεων καί τών μεγαλοπρεπών βασιλικών τά
φων. Προκειμένου περί ιού γνωστού υπό τό δνομα Τάφος - 'Ιερόν νο·
τίου βασιλικού τάφου, μνημονεύει τον χρυσοΰν δακτύλιον τού Μίνωος,
ύποστηρίζων την κιβδηλίαν τούτου.
Μέ δλως ιδιαιτέραν ένάργειαν καί γλαφυρότητα πραγματεύεται α
κολούθως περί τής μινωικής τοιχογραφίας, ώς περί τής μάλλον χαρα
κτηριστικής έκδηλώσεως τής μινωικής τέχνης. Περιγράφει την τεχνι
κήν της, την διάρθρωσιν κατά συνεχή διαζώματα, την προκαλουμένην
παραίσθησιν ελευθέρου χώρου καί δίδει τούς κύριους χαρακτήρας αυ
τής καί τούς συμβατισμούς της. Μέ παράθεσιν σειράς παραδειγμάτων
δεικνύει πώς έχρησιμοποιήθησαν θέματα τής φύσεως καί τής ζωής τού
ανθρώπου, μάλιστα τής θρησκευτικής, ΐνα πλασθή είς ονειρώδης καί
πλασματικός κόσμος, σφύζων εκ ζωής καί κινήσεως.’Ενώπιον μας πα
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ρελαύνει οΰτω ολόκληρος ή θεωρία των εΰκινήτοιν κο'ι χαριεσσών μορ
φών τών δωροφόρων, χορευτών, ακροβατών, τών κυριών τής αυλής
καί τοϋ νεαρού πρίγκηπος, πλήθος εικόνων εκ τής φόσεως μέ τήν
πλουσίαν πανίδα καί χλωρίδα" καί ακολούθως ολόκληρος ό μικρογριφικός αυτός κόσμος εις τόν όποιον τόσον ελευθέριός κινούνται έορταστικαί ομάδες ή τελετουργοΰσαι μορφαί. Ό συγγραφεύς υπογραμμίζει,
τήν έντύπωσιν περί τής μεγαλοπρεπείας καί θεοσεβείας τοϋ βασιλικού
οίκου ήτις θά επροξενεΐτο είς τούς εισερχόμενους είς τα ανάκτορα.
Δίδει επίσης χαρακτηριστικά παραδείγματα τών τοιχογραφιών τοϋ κα
θαρώς διακοσμητικοΰ κύκλου. ‘Η περιγραφή τών θεμάτων τούτων γί
νεται μέ μεγάλην τέχνην καί εις πολλά σημεία παρεισάγονται νέαι ερμηνεΐαι (ώς προκειμένου περί τής ταυρομαχίας)' δεν διστάζει, ΐνα μή
καταπονηθή ό αναγνώστης, νά παραθέση καί ανέκδοτα (ώς διά τούς
γρύπας τοϋ θρόνου). Προσπαθεί ταυτοχρόνως νά δώση τά διάφορα
στάδια εξελίξεως τής τοιχογραφίας καί νά έραηνεύση τήν αϊφνηδίαν
καί άνευ προσταδίων άνθησίν της μέ τήν επί μακρόν επεξεργασίαν τών
θεμάτων είς τήν μικρογλυπτικήν τών σφραγιδόλιθων.
Εισέρχεται οΰτω είς .το σημαντικώτατον τούτο κεφάλαιον τής μινωικής τέχνης, τού οποίου δίδει πλήρη εικόνα μέ λίαν χαρακτηριστικά
παραδείγματα" τεχνική, μορφολογία, θεματογραφία, κύριοι χαρακτήρες
εξετάζονται καί ερμηνεύεται ό τρόπος καθ’ δν ή μικρογλυπτική ήσκησεν έπίδρασιν επί τής μεγάλης ζωγραφικής. 'Ορισμένα θέιτατα επισύ
ρουν ιδιαιτέρως τήν προσοχήν του, ώς οί παΐκται τού ζατρικίου, αί
δαιμονικοί μορφαί τών σφραγισμάτων τού Ζάκρου, οί προσωπογραφίαι βασιλικών προσώπων επί σφραγισμάτων τής Κνωσού. Επ’ εύκαιρίρ τών τελευταίων όμιλεΐ περί τοϋ φυλετικού μινωικοΰ τύπου καί
περί τής ιδιορρυθμίας νά άποδίδωνται μορφαί συχνά ακέφαλοι ή μέ
άτροφικάς κεφαλάς. Όμιλεΐ καί πάλιν περί τής άποδόσεως τής κινήσεως δχι μόνον εις τάς μορφάς τών μικρογλυπτικών παραστάσεων, άλ
λά καί είς τά διακοσμητικά θέματα.
Παρεισάγει ακολούθως τό κεφάλαιον τών γλυπτικών επιτευγμά
των τής μινωικής τέχνης είς τά λίθινα αγγεία καί λοιπά σκεύη καί είς
τά ειδώλια. ’Αναγνωρίζει τάς επιδράσεις, μάλιστα τής Αίγύπτου, άλλ’
όρθώς υπογραμμίζει τήν πρωτοτυπίαν καί ιδιορρυθμίαν τών μινωικών, τόσον ώς προς τήν επιλογήν πολυχρώμου υλικού όσον καί ώς
προς τήν άξιοποίησίν του. Ίδιαιτέροτς υπογραμμίζει τά επιτεύγματα
είς τά πλαστικού σχήματος αγγεία, ών πολλά μέ ενθέσεις, καί είς τά
μετ’ αναγλύφων παραστάσεων, τών οποίων εξαιρεί τήν χάριν. Συναφώς όμιλεΐ περί τών πλαστικών έργων εκ πηλού καί φαγεντιανής,
τών πλείστων έξυπηρετησάντων θρησκευτικούς σκοπούς, καί εκείνων

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
17/06/2019 18:39:03 EEST - 54.85.162.213

Βιβλιοκρισίαι

235

Ικ μαλακών υλών, ως τοΰ ελεφαντοστού. Παριστφ μέ πλήρη ένάργειαν την θαυμαστήν τεχνικήν έργων, οία α! εκ φαγεντιανής θεαί
τών δφεων, ή χρυσελεφάντινων, ως ό ταυροκαθάπτης. Περί τών ει
δωλίων εκ λίθου, πηλοϋ, χαλκού διαπραγματεύεται εΰρύτερον, παρεισάγων πληροφορίας σχετικός μέ τήν μινωικήν θρησκείαν. Συμπληρώ
νει τήν διαπραγμάτευσιν τών γλυπτών έργων εϊς άλλα εϊδη, ώς τήν
κατηγορίαν τών λύχνων.
Τής μεταλλοτεχνίας παρουσιάζει τά πλέον σημαντικά επιτεύγματα
τόσον εις τήν χρυσοχοϊκήν τέχνην οσον καί εις τήν όπλουργίαν καί
τήν κατασκευήν χαλκών σκευών.
Τέλος συμπληρώνει τήν συνθετικήν εικόνα μέ τήν διαπραγμάτευ
σή ολοκλήρου τής έξελίξεως τής κεραμεικής, από τής παλαιοτέρας πε
ριόδου, καθ’ ήν αί νεολιθικά) επιβιώσεις και αί εξωτερικοί επιδράσεις
έδιδον ρυθμούς ύπονεολιθικοΰ χαρακτήρας (ρυθμοί Άγ. Όνουφρίου,
Πύργου, Βασιλικής), διά τής μέσης περιόδου μέ τον πρωτότυπον έξο
χου τεχνικής καί διακοσμήσεως καμαραϊκόν ρυθμόν, εις δλας αυτού
τάς ποικιλίας καί τά διαδοχικά στάδια, μέχρι τής υστέρας περιόδου μέ
τό νέον φυσιοκρατικόν πνεύμα, τροφοδοτούμενου κυρίως έκ ιού κόσμου
τής χλωρίδας καί τής θαλασσίας πανίδος, καί τήν νέαν τεχνικήν. Σοφώς παρίστανιαι αί ενδιάμεσοι φάσεις τής προπαρασκευής καί διστα
γμού, αί μυκηναϊκά) επιδράσεις εις τήν δημιουργίαν ενός ρυθμού μάλ
λον μνημειώδους, συμμετρικού καί συμβατικού — τοΰ ανακτορικού —
καί ή προς τήν παρακμήν βαθμιαίως κλίνουσα τελική φάσις. Τά παρατιθέιιενα παραδείγματα τής μακράς ταύτης έξελίξεως είναι έκ τών
μάλλον χαρακτηριστικών τών ρυθμών καί μορφών. Ιδιαιτέρως πρα
γματεύεται και περί τών κοινότερων αγγείων καί σκευών, πίθων, λου
τήρων καί σαρκοφάγων.
Έν παρόδφ εξετάζει τό πρόβλημα σχέσεως τού μινωικοΰ μέ τον
μυκηναϊκόν πολιτισμόν καί τής δυνατότητος διακρίσεως τών τεχνουρ
γημάτων τών κύκλων τούτων, επίσης δέ το πρόβλημα τής διακρίσεως
γνησίου καί κιβδήλου, ύπογραμμίζων τήν τελευταίαν συμβολήν τής ε
πιστήμης μέ τήν θέσιν νέων κριτηρίων. Όμιλεΐ περί τών κυριωτέρων
έργων περί ών προέκυψαν μεγάλαι αμφισβητήσεις, τών χρυσών δακτυ
λίων τού Μίνωος καί Νέστορος καί τού θησαυρού τής Θίσβης, τών ο
ποίων υποστηρίζει τήν κιβδηλίαν, τού χρυσού δακτυλίου τής Τίρυνθος καί τοΰ χρυσελεφάντινου ειδώλου τής Βοστώνης, τά όποια θεω
ρεί γνήσια. Τό ωραΐον βιβλίον κλείει μέ τήν διερεύνησιν τής καταγω
γής τού μινωικού πολιτισμού, μέ τήν έρευναν τών ριζών του εις τήν
νεολιθικήν εποχήν, τήν έξέτασιν τού φυλετικού τύπου, τού όποιου υπο
γραμμίζεται ή σύνδεσις μέ τήν Άνατολίαν, καί τών λοιπών σχέσεων
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μέ την ’Ανατολήν και Αίγυπτον, αί όποΐαι όμως δεν άποδακνυονται
ώς σχέσεις καταγωγής. Τό δλον θέμα παραμένει sub judices.
Πολλά έχουν γραφή διά τόν μινωικόν πολιτισμόν, άλλα εις επι
στημονικός πραγματείας ή συγγράμματα, άλλα εις έργα έκλαϊκευσεως,
προσφοράς ύλης ή παραθέσεως εικόνων. Το έργον τοΰ Γεωργίου Κά
ρο είναι κα'ι Ιπιστημονικόν και εκλαϊκευτικόν και είς μέγα βαθμόν ε
νημερωτικόν, ή δέ πλούσια, λίαν καλλιτεχνική είκονογράφησίς του τό
φέρει εις τήν πρώτην σειράν των έργων, τά όποια τυγχάνουν απαραί
τητα διά τήν πρώτην επαφήν μέ τόν μεγάλον κρητικόν πολιτισμόν. Ή
σαφήνεια ήτις τό χαρακτηρίζει, ή γλαφυρότης τοΰ ΰφους καί ή χάρις
τοΰ λόγου τό καθιστούν προσιτόν είς πάντας, άλλα καί οί ειδικοί επι
στήμονες πολλά έχουν νά κερδίσουν από τήν συστηματικήν διαπραγμά
τευσή τοΰ θέματος καί τάς ενημερωτικός πληροφορίας, αΐτινες παρα
τίθενται είς τό κείμενον, από τάς είς τό τέλος τοΰ βιβλίου παρατιθεμένας παρατηρήσεις καί τάς λεπτομερείς επεξηγήσεις τών απεικονί
σεων. 'Ως έκ τουτου τό βιβλίον έτυχεν ήδη λίαν θερμής υποδοχής
καί πανταχόθεν έξεφράσθη ή ευχή δπως κατά τό δυνατόν συντόμως
εκδοθή καί τό αντίστοιχον διά τόν μυκηναϊκόν πολιτισμόν, διά τοΰ ο
ποίου θά συμπληρωθή λαμπρώς ή εϊκών τοΰ κρητομυκηναϊκοϋ πολι
τισμού.
Όλίγαι τινες παρατηρήσεις προστιθέμενοι ένταΰθα δέν αποβλέπουν είς τό
νά ασκήσουν κριτικήν τοΰ περιεχομένου τοΰ έργου, άλλ * είς τό νά υποβοηθή
σουν τούς μέλλοντος νά τό χρησιμοποιήσουν έπωφελέστερον. "Αλίως πρόκειται
περί μάλλον επουσιωδών λεπτομερειών, διά τάς πλείστας μάλιστα ιών οποίων
δέν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ ιών επιστημόνων

Ό συγγρσφεύς γραφών μα,

κράν πλέον τών σωζομένων λειψάνων τοΰ πολιτισμοΰ καί

μή έχων τήν δυνα

τότητα νά έλέγξη «ορισμένα σημεία, ήτο φυσικόν νά ύποπέση είς αβλεπτήματα
τινα, τά όποια φυσικώς θά ήσαν πολύ περισσότερα άν τό θαλερόν γήρας τοΰ
σοφοΰ μελετητοΰ δέν έχαρακτηρίζετο από μοναδικής έναργείας μνήμην.
Τό έννεαδικόν χρονολογικόν σύστημα τοΰ “Εβανς — τό όποιον βεβαίως δέν
τό είχεν ήδη διαρθρώσει, ως αναγράφεται (σ 6), από τοΰ 1900 — πάντοτε έφε
ρε σύγχυσιν είς τούς μελετητάς, Ιδίως ώς πρός τόν συντονισμόν του μέ τάς
ίστορικάς διαιρέσεις τάς οποίας δημιουργούν αί μεγάλαι κατασιροφαί ιδιαι
τέρως διαμφισβητουμένη είναι ή

άπόδυσις

ώρισμένων αντικειμένων είς τήν

μίαν ή άλλην φάσιν τής αυτής περιόδου. Θά ήτο φρονιμώτερον διά τούτο ή
νά παραλείπεται ή ακριβέστερα δήλωσις τής φάσεως ή νά χρησιμοποιΰται τό
τελευταίως προταθέν σύστημα χρονολογήσεως μέ βάσιν τήν ιστορίαν έξελιξεως
τών ανακτόρων, άφυΰ ταΰτα κυρίως υπήρξαν αί έατίαι ακτινοβολίας τοΰ πολι
τισμού (προανακτορική, παλαιοανακτορική, νεοανακτορική καί μετα'ακτορική
περίοδος). Οδτω π. χ. έν σ 31 δίδεται ώ; χρονολογία τών ανακτόρων Φαιστοΰ,
τοΰ πρώτου ή ΜΜΙ - II περίοδος, του δευτέρου ή ΥΜΙ, Ινώ έν σ. Η2 χρονο
λογείται τό δεύτερον άνάκτορον Κνωσοΰ είς τήν ΜΜ1Γ β - ΥΜΙ περίοδον, δη-
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μιουργουμένης οϋτω διαφορετικής χρονολογίας διά τά δύο ανάκτορα, ήτις άλ
λως δέν συμφωνεί μέ τήν χρονολόγηοιν τών έντός αύτών άνευρεθέντων αντι
κείμενων. Ή κατά τό σύστημα Έβανς χρονολόγησις

άμφοτέρων τών ανακτό

ρων fl-ά ήτο ΜΜΙ β ■ ΜΜ1Ι τοδ πρώτου καί ΜΜ11Ι · ΥΜΙΙ τοΰ δευτέρου, μέ
τρεις οίκοδομικάς φάσεις δι' έκαστον. Ή αναγωγή εις τήν ΜΜΙΙΙ ώρισμένων
έργων ώς τών τριών αναγλύφων αγγείων, τού έκ λιπαρίτου τρίτωνος καί τής
σφιγγός - μελανοδοχείου έξ "Λγ Τριάδας, τών μικρών ελεφάντινων αντικειμέ
νων έκ Παλαικάστρου καί τού ελεφάντινου ακροβάτου έκ Κνωσού,

τού πλα

στικού ρυτού μορφής ταύρου έκ Ψείρας, τής μικρας χαλκής λάτριος έξ "Αγ.
Τριάδος, τής μικρας κουροτρόφου θεάς έκ Μαύρου Σπηλιού Κνωσού, τού χαλ
κού ιππαρίου καί τοΰ χαλκού ειδωλίου λατρευτού έκ Τυλίσου, τοΰ χρυσού δα
κτυλίου τών Ίσοπάτων, τών έκ πορφυρίτου λύχνων καί τού έκ τού αυτού υλι
κού προτύπου βάρους έκ Κνωσού δέν δύναται νά στηριχθή, τοιαύτης χρονολο
γίας οϋσης άναμφιβόλως υψηλής Σήμερον έπίσης είναι άποδεδειγμένον δτι τό
έκ Μοχλού πώμα μέ τόν κύνα ανήκει τουλάχιστον εις τήν ΠΜΙΙ φάσιν, εις ήν
καί ή ώ>αία πυξίς μετά σπειρών έκ Μαρωνιΰς, καί δτι τά εις τό άνάκτορον
Μαλίων άνακαλυφθέντα insignia dignitatis, σκήπτρον καί ξίφος, τοΰ βασιλέως
ιΐναι ΜΜΙΙΙ καί δχι ΜΜΙΙ
Εις τήν χρονολόγηοιν τών τοιχογραφιών υπάρ
χουν έπίσης διαφοραί : Ό Κροκοσυλλέκτης πλέον δέν χρονολογείται

εις τήν

περίοδον τού πρώτου ανακτόρου καί πιθανώς δέν είναι παλαιότερος τής ΥΜΙα
φάσεως Αί τοιχογραφίαι τών περδίκων καί τής ταυρομαχίας χρονολογούνται
πολύ χαμηλά, είς τήν ΥΜΙΙ φάσιν, όταν ό "Εβανς

τάς θεωρεί πρωίμους εις

τήν ΥΜΙα περίοδον. Ό Ρυτοφόρος, μέρος τής Πομπής τοΰ

’Ανακτόρου Κνω

σού, ασφαλώς χρονολογούμενης είς τήν ΥΜΙΙ περίοδον, δέν δύναται νά άνήκη
είς τήν ΜΜΙΙΙ φάσιν. Οί γρύπες καλώς έχρονολογήθησαν είς τήν λήγουσαν
Ιδην έκατ , διά τούτο δμω; είναι απαράδεκτος ή χρονολόγησις τής αίθούσης
τού θρόνου είς τήν ΜΜΙΙΙ (προφανώς έγένετο σύγχυσις μέ τήν άλλην αίθου
σαν θρόνου τής Άνατολ. πτέρυγος, ής σώζεται μέρος τής ΜΜΙΙΙ διακοσμήσεως)

Επίσης ή καταστροφή τής Οικίας Τοιχογραφιών Κνωσού δέν έγένετο

περί τό 1600, αλλά περί τό 1500 (τέλος τής ΥΜΙα φάσεως) καί έκ τούτου είς
τήν φάσιν ταύτην δέον νά χρονολογηθούν αί τοιχογραφίαι τών βασιλικών κή
πων (πιθήκων καί κυανού πτηνού)

Αί τελευταίοι

έρευναι απέδειξαν έπίσης

δτι τό σύνολον τών πλαστικών αγγείων τών τάφων τής Μεσαρας ανήκουν είς
τήν τρίτην προανακτορικήν φάσιν (ΠΜΙΙΙ - ΜΜΙα) καί δχι είς τάς παλαιοτέρας έκ τούτου φαίνεται υψηλή ή χρονολόγησις τών πτηνομόρφων προχοϊσκών
έκ Κουμάσας είς τήν ΠΜΙΙ φάσιν. Είς τήν χρονολόγηοιν τής κεραμεικής αί
έρευναι τών τελευταίων έτών προσέφεραν ασφαλείς βάσεις- οδτιο οί ρυθμοί
Άγ. Όνουφρίου καί

ΙΙύργου (είκ 50 καί 50)

ανήκουν είς τήν ΠΜΙ φάσιν,

τής Βασιλικής (είκ. 49) είς τήν ΠΜΙΙΙ, τόσον τών κηλιδωτών δσον καί τών μετ’
ωχρού χρώματος (ολίγον ύστερωτέρων τών πρώτων). Τά περισσότερα τοΰ ακι
δωτού ρυθμού (barbotine) είναι τής ΜΜΙβ φάσεως, πάντα δέ τά θαυμαστής
τεχνικής καί διακοσμήσεως καμαραϊκά σκεύη άκμής είναι ΜΜΙΙ (δχι λοιπόν
ΜΜΙ ή ΜΜΙΙΙ τά τών είκ 54 - 56, 58, 59, 61). Ή ωραία πρόχους μέ τήν πόαν
έκ Φαιστού πρέπει νά άνήκη είς τήν ΥΜΙα φάσιν καί δχι είς τήν ΥΜΙβ, ένώ άντιθέτως τά πολύχρωμα μορφής κάδου μέ όκτωειδεΐς λαβάς άγγεϊα είναι άσφαλώς μεταγενέστερα τής ΜΜΙΙΙβ. Ό πίθος τών διπλών πελέκεων είναι ΥΜΙΙ καί
δχι ΥΜΙβ καί άντιθέτως ό πίθος μέ τά μετάλλια τής είκ. 70 είναι ΜΜΙΙΙβ
καί δχι ΥΜΙΙ. Ό λουτήρ έκ Παχυάμμου καί ή σαρκοφάγος μέ τά σύμβολα
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έκ Παλσικάστρου ανήκουν είς τήν άρχομένην μετανακτορικήν φάσιν ΥΜΙΙΙ α.
Έκ των ανωτέρω διαφορών περί τήν χρονολόγησιν έξαγεται τό συμπέρα
σμα δτι προτιμότερον θά ήτο νά είχε δηλωθή απλώς ή περίοδος καί όχι ή φάσις. Εις τήν απόλυτον χρονολογίαν (πίναξ σ. 118) είναι ανάγκη νά γίνουν ώρι
σμέναι τροποποιήσεις- ό πίναξ θά έδει νά καταρτισθή μέ βάσιν τάς ιστορικός
διαιρέσεις, δημιουργούσας τάς περιόδους καί τάς φάσεις
των ανακτόρων είναι περί τό

τό τέρμα τών πρώ

17C0 π. X. (όχι τό 1750) καί ή ΜΜΙΙΙβ είν.ι

από τό 1600 (δχι τό 1500)’ ή ΥΜ περίοδος τελειώνει ιό 1100 καί δχι τό 1Γ03
(δπου τίθεται τό τέλος τής Υ.ΜΙα)- τέλος οί ΰπομινωικοί χρόνοι άρχονται ά·
σ ραλώ; μετά τό 1100 (δχι τό 1150),

άφοΰ ή Κάθοδος τών Δωριέων δέν είναι

δυνατόν νά τοποθετηθή ύψηλότερον τής χρονολογίας τούτης. Ί1 ελληνική γραμ
ματεία αναβιβάζεται νϋν μέ τήν άνάγνωσιν ιών πινακίδων τοΰ συστήματος Β
τρία τέταρτα καί δχι ήμισυ

χιλιετηρίδας πρό τής κρατούσης χρονολογίας τοΰ

'Ομήρου
'Υπάρχουν μικραί άνακρίβειαι περί τήν δήλωσιν τοΰ ΰλικσΰ έξ ή; τό αντι
κείμενα είναι κατεσκευασμένα (οϋτω τό πώμα Μόχλου είναι έκ σχιστόλιθου,
δχι στεατίτου, αί σφραγίδες τής εΐκ. 11 έξ ελεφαντοστού δχι λίθου, ή πυξίς
τών σπειρών έκ Μαριονιάς είναι έκ σχιστόλιθου δχι πηλοΰ, μικρά λίθινα αγ
γεία έκ λιπαρίτου, σ. 74, δέν γνωρίζω, τό σφράγισμα μέ τά γυμνά δένδρα είναι
έξ Άγ Τριάδος δχι έκ Ζάκρου), ή ώς πρός τήν προέλευσιν (τό ώραιον ρυτόν
έξ όψιανοΰ δέν προέρχεται έκ Κνωσού, άλλ'έκ Τυλίσου, καί δ τρίτων έκ λιπαριτου έξ Άγ. Τριάδος καί δχι Κνωσού, τό χαλκοΰν ίππάριον έξ "Αγ Τριάδος καί
δχι Τυλίσου, ή ΠΜ πρόχους τής εΐκ. 51 έξ Άγ. Όνουφρίου κσί δχι έκ Κουμάσας), Ώρισμέναι έρμηνειαι έπίσης δέν εΰσταθοΰν ή έχουν πλέον παραμερισθή
υπό άλλων εύατοχωτέρων. Οΰτω τού Τσελεπή ή Κεφάλα ώνομάσθη δχι ώς Λό
φυς τού Κυρίου (Θεού), άλλ’ ώ; άνήκουσα είς εΰκαιάστατον ιδιοκτήτην, Τσελεπήν τό Δωμάτιον τοΰ Θρόνου — τό οποίον βεβαίως δέν είναι «έντυπωτικών
διαστάσεων καί ύψηλόιερον τών άλλων δωματίων»—δέν ϋπήρξεν αίθουσα υ.
ποδοχών (σ. 8', άλλ’ αίθουσα θρησκευτικών τελετουργιών· τό «μωσαΐκόν πόλεως» ασφαλώς δέν ήιο παιχνίδιον (σ. 29), άλλ' ένθετική διαιόσμηαις ξυλίνου
κιβωτίου

ή βόρειος υπόστυλος αίθουσα είναι άπίθανον δτι έχρησίιιευσεν ώ;

αγορά (ώς ό Κ. έν σ 30) ή διά τελωνιακόν έλεγχον (ώς ό

Έβανς), μάλλον

θά ήτο αίθουσα αναμονής τών εισερχομένων εκ τής οδού τοΰ λιμένος. Τολμη
ρά είναι καί ή ΰπόθεσις δτι τό μικρόν θέατρον θά έχρησίμευεν ώς τόπος υπο
δοχής ξένων έκ μέρους τοΰ βασιλέως'

τό αντίστοιχον τής Φαιστού δέν είναι

υπέρ τής ΰποθέσεως αΰτής. Ή έκδοχή κατακρημνίσεως μέρους τής ανατολικής
πιέρυγος μετά τής συναφούς στοάς εις τό Άνάκτορον τής Φαιστού δέν έπιβεβαιούοαι έκ τής μελέτης τών υπαρχόντων στοιχείων' είναι πιθανόν δτι μέρος
τής αύλής παρέμενεν ανοικτόν, ΐνα έξασφαλίζεται ή θέα πρός τήν πεδιάδα.
Λίαν αμφίβολος είναι ή χρήσις τής παραδόξου
32). Πολλά τών δωματίων

«ΰπογαίας» ώ; δεξαμενής (σ

τών χαρακτηρισθέντων ώς καθαρτήριοι δεξαμεναί

ήσαν πράγματι λουτρά, άφοΰ μάλιστα εύρίσκονται παρά τά κύρια διαμερίσμα
τα κατοικίας- τών παρομοίων έγκαταστάσεων τών χρησιμοποιηθεισών διά σκο
πούς καθαρτηρίους ή μορφή προήλθεν ακριβώς έκ τών λουτρών έκροή ίίδατος
δέν υπάρχει οϋιε εις τό λουτρόν τής βασιλίσσης τής Κνωσού (άντιθέτως δ Κ.
σ. 34, 36). Τών κυκλικών τάφων τής Μεσαράς άπεδείχθη ήδη ή όλόλιθος καί
θολωτή κατασκευή. Τό νεκροταφεΐον τοΰ Χρυσολάκκου Μαλίων δέν στηρίζεται
είς διάφορον αρχήν από τά λοιπά ΠΜ νεκροταφεία τής Άνατολ, Κρήτης- δέν
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είναι συγκρότημα εκ λιθόκτιστων νεκρικών οικιών (σ 38), άλλ' ώς εκείνα άπλά
π-ιριφράγμαια ταφικά.

Οϊ βασιλικοί τάφοι τών Ίοοιτάτων καί

pie tomb) δεν υπολείπονται

Νότιος (Tem“

αίσθητώς τών αντιστοίχων τής ηπειρωτικής Έλ*

λάδος σ. 41)
Εις τάς τοιχογραφίας υπάρχει

επίσης παρερμηνεία στοιχείων τινων ό

Πρίγκηψ τών Κρίνων δέν παρεστάθη ερυθρός, άλλα ρόδινος, ίσως εις ένδειξιν
εΰγενείας εις τήν τοιχογραφίαν τής εορτής εις ελαιώνα δέν παρίσταται τοίχος
(α. 50), άλλα πλακόστρωτος διάδρομος

Ή τοιχογραφία

τοϋ κροποσυλλέκτου

όρθώς περιγράφεται ώς παριστώσα πίθηκον — τούτο πρώτος απέδειξε διά με
λέτης είς τά «Κρητ Χρονικά» Α', 505 κ.έξ, ό υποφαινόμενος—, παρά ταϋτα
όμως είς τήν εικόνα II άπεδόθη κατά τήν παλαιόν συμπλήρωσιν τού Ζιλλιερόν ώς άνθρωπος, Είς τήν τοιχογραφίαν τών Κρίνων τής Άμνισοΰ ταϋτα δέν
παρίστανται μεταξύ χαμηλών τοίχιον (σ. 54), άλλ' είς

βαθμιδωτήν κηπευτικήν

διάταξιν. Ή νέα ερμηνεία τοϋ κυβιστήματος τής ταυρομαχίας (σ 57) δέν φαί
νεται πιθανή καί άντιτίθεται πρός τά γνωστά έ§ άλλων αναλογών παραστά
σεων. Τά ΰψοϋντα τάς χεϊρας γυναικεία ειδώλια εκ Πετσοφά (είκ. 35) απο
κλείεται νά είναι θεότητες. Τά θέματα παραδόξων δαιμόνων τών σφραγισμά
των Ζακρου δέν έδημιουργήθησαν λόγιρ έξαντλήσεως τής λοιπής θεματογρα
φίας (σ. 66), άλλ'άπό σκοπού, ίσως διά θρησκευτικούς λόγους. Είς τάς παρα
στάσεις τών αναγλύφων αγγείων έκ στεατίτου τής Άγ Τριάδος ή διδομένη ερ
μηνεία (σ. 77 - 78) έχει έγκαταλειφθή : είς τό κύπελλον παρίσταται προσφορά
λείας κυνηγιού καί όχι στρατιώται μέ ασπίδας· είς τό άγγεΐον μέ τήν παρέλα
σιν αί μορφαί μέ τά εργαλεία αποκλείεται νά είναι συλλέκται έλαιοκάρπου ή
ερμηνεία των ώ; θεριστών, λιχνιστών ή δεματιστών παραμένει πάντοτε ή ισχυ
ρότερα· οι όπισθεν τοϋ σειστροφόρου δέν είναι γυναίκες, ουδέ φέρουν ξενικόν
φόρεμα· απλώς τά στήθη των είναι έξωγκωμένα έκ τής άναπνοής τοϋ άσματος'
οΰδ’ οί πίπτοντες είναι δύο, άλλ είς μόνος.

Ή άποψις περί τής έκ στεατίτου

σφιγχός έξ Άγ. Τριάδος ώς μελανοδοχείου (σ. 79), καίτοι ύποστηριχθεϊσα ύπό
τοϋ "Εβανς, δέν φαίνεται ικανοποιητική’ τό μέγα πλήθος των αγγείων μέ λε·
κανίσκας προορίζεται διά προσφοράς είς νεκρούς ή

είς τήν θεότητα.

Αί μι-

κραί κεφαλοί νέγρων είς ιό τεμάχιον τοιχογραφίας τό γνωστόν ώς Jewel Fre
sco δέν εννοούνται ώς ενώτια (σ. 71), άλλ' ώ; εξαρτήματα περιδέραιου

Είς

τήν παράστασιν τοϋ χρυσού δακτυλίου ιών Ίσοπάτων ή μία τών γυναικών εί
ναι άναμφισβητήτως ή θεότης Αί κεφαλαί τών γυναικών τούτων, ώς καί είς
άλλα παραδείγματα καί είς τήν μικρόν κουροτρόφον τοϋ Μαύρου Σπηλιού
(είκ. 171 δέν λείπουν (σ. 70), άπλώς είναι άτροφικαί πως. Η τιάρα καί ό πίλος
τών θεοιήιων ιών όφεων έκ φαγεντιανής είναι ζήτημα άν δύνανται νά χαρακτηρισθούν ώς στέμματα (σ 81 - 81). Ό έκ Τυλίσου χαλκούς λάτρις δέν φέρει
χειρόκτια πυγμαχίας, ούδ' έμβαδας είς ιούς πόδας· φορεϊ άπλώς ψέλια καί περισφύρια. Ή ελλειψις έναργείας είς

τήν άπόδοσιν έφερεν είς τήν παρανόησιν

ταύτην, ελλειψις ήπς παρατηρεϊται καί είς πολλά άλλα μικρά χαλκά, ώς είς
τήν μι ράν λάτριν έξ Άγ. Τριάδος (είκ 40), η τις βεβαίως δέν είναι ημιτελής,
Ώς πρός ιό θέμα τής κιβδηλίας ώρισμένων περιφήμων καταστάντων αντι
κειμένων ή μαρτυρία τοϋ Κ. διά τήν θεάν τής Βοστώνης είναι λίσν πολύτιμος
>αί συμπίπτει πρός τήν τοϋ Ξιινθουδ,δου (βλ τά σημειώματά του δημοσιευθένια είς τά «Κρητικά Χρονικά», Β' (1948) σ. 526).

Καί ό υποφαινόμενο; ύ·

πεστήριξε πάντοτε τήν γνησιότητα. Ώς πρός τούς χρυσούς δακτυλίους τού Μίνωος καί Νέσιορος ή κιβδηλία ίων δέν είναι αποδεδειγμένη, παρά τάς σοφά?
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πιρατηρήσεις τού δρ Biesantz to Ισιορικόν ιδία ιοϋ πρώτον, τό όποιον θά
δημοσιεύσω προσεχώς
αί ε’ις to βιβλίον παρατιθέμενοι πληροφορίαι δέν
είναι ακριβείς—τείνουν νά βεβαιώσουν τήν γνησιότητα, οπότε θά άπεδε'κνύετο αυτομάτως καί ή γνησιότης τοΰ δακιυλίου Νεσιορος

(ώς εχοντος εντελώς

δμοιον μέ κοκκίδαισιν διακοσμούμενον κρίκον).
■ “Εχω αμφιβολίας επί ώρισμένοιν άλλων σημείων: “On ή χειρότερα κατάσιασις διατηρήσεως

τών ανακτόρων Φαιστού καί Μαλίων οφείλεται εις έποι

κοδομήσεις καί διι ή Κνωσός άπεκατεστάθη ώς καλύιερον διατηρούμενη (σ.
20)

δu δ Ξανθουδίδης υπήρξε μαθητής τοΰ Ί. Χατζηδάκη (σ. 20)

ρόν τοΰ Νοτίου Βασιλ. Τάφου έπεκοινώνει διά
αΰτοΰ κρύπτην (σ. 42)

ότι to ίε·

καταπακτής μέ τήν κάτωθεν

οτι ή τελευταία φάσις ιής τεχνικής τού ρυθμού Καμα

ρών φθά\ει μέχρι ιής πρωίμου 15ης έκατ.' δτι ό κασσίτερος ήρχετο ασφαλώς
έξ Άνατολίας (σ 98) (ή έξ 'Ισπανίας προέλευσις shot μάλλον πιθανή)· διι ή
τεχνική τών ακιδωτών αγγείων έγίνετο δι' έπισιαλόξεως εκλεπτυσμένου πηλοϋ
(σ. 102)' διι κατά τήν παλαιοανακτορικήν περίοδον υπάρχει όπισθοχώρησις ε!ς
τόν πολιτισμόν τής Άνατολ

Κρήτης (σ. 104' απλώς εκεί δεν άνεκολύφθησαν

είσιτι τά ασφαλώς ΰπάρξαντα ανάκτορα, τών όποιων δμως ή ακτινοβολία είναι
αισθητή) δτι ή μεταστροφή από τόν διακοσμητικόν καμαραϊκόν ρυθμόν εις
τόν φυσιοκρατικόν νεοανακτορικόν

προήλθεν άποτόμως λόγιο

ίσως τής θελή

σεως ήγεμόνος τίνος (σ 108'ή μεταστροφή γίνεται βαθμιαίος καί δυνατοί τις
νά παρακολούθηση πάντα τά ενδιάμεσα στάδια)' δτι < ί ·ψευδόσ ομοι αμφορείς
έγένοντο είς άντικατάστασιν τών ρυτών (αυτόθι' αί δύο σειραί είναι παράλ
ληλοι καί ή χρήσις τών σκευών τούτων πολύ διάφορος),

Αί ανωτέρω παρατηρήσεις κατ’ οΰδέν μειώνουν τήν επιστημονικήν
καί διαφωτιστικήν αξίαν τοΰ βιβλίου, τό όποιον είναι εν τών καλυτέ
ρων εξ όσων έγράφησαν επί τοΰ δέματος τοΰ μινωικοΰ πολιτισμού
καί αντάξιον τοΰ σοφού έπιστήμονος, μοναδικός υπηρεσίας προσενεγκόντος είς τήν προϊστορικήν καί κλασσικήν αρχαιολογίαν. “Οτι έξακοκουθεΐ νά είναι επίσης θερμός φίλος τής Ελλάδος καί ιδιαιτέρως τής
Κρήτης γίνεται αισθητόν αμέσως είς πάντα διεξερχόμενον τό λαμπρόν
τούτο εργον.
Ν.
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