
ΝΕΚΡΟΑΟΓΙΑΙ

FERNAND CHAPOUTHIER

Ερχόταν στην Κρήτη, τον περασμένο Αύγουστο, για νά συνέχιση 
τις έρευνές του στα Μάλλια, πού είχε αρχίσει είκοσι χρόνια πριν' αλλά 
ή άρρώστεια, πού επρόκει.το νά τόν φέρει λίγους μήνες αργότερα, στον 
τάφο, τόν περίμενε στη μέση τοϋ ταξιδιού.

Ό θάνατός του, στις 12 Δεκεμβρίου 1953, έστέρησε, τη Γαλλία 
από ένα, σημαντικό και νέον ακόμη μελετητή τής ελληνικής αρχαιό
τητας, έναν από τούς πιο εκλεκτούς πανεπιστημιακούς καθηγητές. Αλ
λά καί ή Έλλαδα χάνει στο πρόσωπό του όχι μόνο εναν εξαιρετικό 
ερευνητή ιού παρελθόντος της, αλλά καί ένα φίλο τής σύγχρονης μορ
φής της' ιδιαίτερα οδυνηρή είναι γιά τήν Κρήτη ή απώλεια τοϋ άνα- 
σκαφέα των Μαλίων και συγγραφέα πολλών έργων σχετικών μέ τό 
μινωικό πολιτισμό.

Ό F. Chapouthier είδε τό φώς σιό Bordeaux τό 1899. Άφοΰ, 
σά μαθητής, δημιούργησε ένα «θρύλο Chapouthier» στο λύκειο πού 
φοίτησε, μπήκε στά 1919 στην Ecole Nornale Superieure, σιό δνο 
μαστό ίδρυμα πού εκπαιδεύει τήν πνευματική αριστοκρατία τής Γαλ
λίας, δπου και έπρόκειτο νά ξαναγυρίσει και νά πεθάνει σάν συνδιευ 
θυντής.

Τό 1922, μόλις πήρε τόν τίτλο τού agrege es L,ettres, πέτυχε στον 
διαγωνισμό πού τόν έκαμε μέλος τής Γαλλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής 
’Αθηνών. Κατά τό διάστημα τής παραμονής του στήν Ελλάδα—αφού 
έληξε ή θητεία του στή σχολή, τό 1926, έμεινε σάν καθηγητής τοϋ 
Γαλλικού ’Ινστιτούτου ως τό 1929—έσκαψε στούς Φιλίππους, στή 
Σαμοθράκη, στή Δήλο, κυρίως δμως στά Μάλια. Είδήσεις σχετικές μέ 
τις άνασκαφές αυτές έχουν δημοσιευθεΐ στο Bulletin de Correspon
dence Hellenique από τό 1924 και έπειτα. Άπό τόν ίδιο χρόνο άρχι
σε νά δημοσιεύει άρθρα, γιά διάφορα θέματα, στο ίδιο περιοδικό κα'ι 
αλλού.

"Οταν γύρισε στή Γαλλία, τό 1929, διορίστηκε υφηγητής τής έλλη 
νικής και λατινικής φιλολογίας στο Dijon. Το 1931 μετατεθηκε στο 
Bordeaux. Τό 1935 έγινε docteur es Lettres, μέ τά έργα του: Les 
Dioscures au service d’une Deesse και Exploration archeologique 
ά Delos: Le sanctuaire des Dieux de Samolhrace καί αμέσως προβι-
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βάστηκε σέ καθηγητή στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Δυό χρόνια αργότερα 
μετατέθηκε στο Παρίσι, όπου δίδαξε, στην αρχή, αρχαία Ιστορία, καί 
από τό 1941 ελληνική φιλολογία καί ελληνικό πολιτισμό. Τό 1948 δι
ορίστηκε, επί πλέον, συνδιευθυντής στήν Ecole Nornale Superieure, 
ειδικά επιφορτισμένος μέ τήν διοίκηση τοΰ φιλολογικού τμήματος.

‘Ο F. Chapouthier, υπήρξε μιά πολύπλευρη καί πολυτάλαντη φυ
σιογνωμία. Πνεΰμα στερεό, διεισδυτικό, μέ κρίση λεπτή καί σίγουρη, 
άλλα καί ανήσυχο, ευκίνητο, γεμάτο περιέργειες, ασχολήθηκε μέ ποι
κίλα θέματα τής ελληνικής αρχαιότητας. Σαν αρχαιολόγος, μελέτησε 
μνημεία τής ιστορικής εποχής, κλασικά καί μετακλασικά, υπήρξε όμως 
καί ένας από τούς ειδικούς τής κρητικής προϊστορίας. Δίδαξε ποίηση 
καί τραγικούς’ κυρίως ασχολήθηκε μέ τον Ευριπίδη. Οί έρευνές του 
τον οδήγησαν σέ ζητήματα ελληνικής θρησκείας καί μυθολογίας. Πα
ράλληλα, ήταν ιδιοσυγκρασία έντονα συναισθηματική. "Ενοιωθε καί 
αγαπούσε τις τέχνες, προ πάντων τήν ποίηση, οί φίλοι του διηγούν
ται για τό πάθος του ν’ απαγγέλλει, σέ μικρές φιλικές συντροφιές, σέ 
περιπάτους, ποιήματα (κάποτε καί νέα ελληνικά). 'Ο ίδιος άλλωστε 
έχει γράψει ποιητικώτατες σελίδες, καί έχει συνθέσει επιγράμματα 
στήν αρχαία ελληνική. ‘Η ωραία μορφή τον ένδιέφερε δσο καί τό πε
ριεχόμενο, Αυτή τήν πνοή τήν είχε, φαίνεται, καί ή διδασκαλία του, 
πού συγκέντρωσε ένα πυκνό καί πιστό ακροατήριο — πρό π ίντων στα 
χρόνια τής κατοχής. Τρίτο χαρακτηριστικό γνώρισμα τής προσωπικό
τητάς του ήταν ή ανθρωπιά, μέ τήν πιο μεστή σημασία τού όρου, πού 
τήν ένοιωθε όποιος τύν πλησίαζε. Για τούς παλιούς φίλους του ήταν 
«notre Chapouthier», όπως είπε, στον επικήδειο του, ένας συμμα
θητής του. ’Αλλά τα ίδια συναισθήματα ένέπνεε καί προς τούς νεώτε- 
ρους, τούς μαθητές του, Γάλλους καί ξένους- στο πρόσωπό του έβρι
σκαν πολύτιμο οδηγό, πού έσπρωχνε τό ενδιαφέρον του, καμιά φορά, 
ως τα ατομικά προβλήματά τους.

Τό συγγραφικό έργο, πού αφήνει είναι πλούσιο καί ποικίλο. "Ενα 
σημαντικό τμήμα του άναφέρεται στή μινωική Κρήτη. “Ως τώρα έχει 
δημοσιεύσει τρεις εκθέσεις σχετικές μέ τις άνασκαφές τών Μαλίων. 
'Η πρώτη είναι μέ συνεργασία τού κ. Charbonneaux: «Fouilles 
ex6cut0es a Mallia: [er Rapport (1922-4924), Paris, 1928. 'Η δεύ
τερη μέ συνεργασία τού κ. Joly: Fouilles executees ά Mallia, deu- 
xtime rapport: Exploration du Palais (1925-1926], Paris 1936. 
Ή τρίτη, μέ τήν συνεργασία τού κ. Demargne: Fouilles executAes ά 
Mallia, Illeme Rapport: Exploration du Palais, bordure orienta
ls et septentrionale (1927, 1928, 1931, 1932], Paris, 1942. Τώρα 
τελευταία ετοίμαζε καί τήν τέταρτη έκθεση. Άπό τα λαμπρότερα εύρή-
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ματά του στα Μάλλια είναι δυο ξίφη, πού 6 ίδιος αποκατέστησε και 
δημοσίευσε ιιέ τον τίτλο : Deux epees d’ apparat, Paris, 1938. Τά 
δυο ευρήματα τοΰ δίδουν την ευκαιρία γιά γόνιμες παρατηρήσεις πά
νω στην μινωική μεταλλουργία. 'Ο κυβιστήρας, πού διακοσμεί τήν 
λαβή στο ένα από τά ξίφη, απασχόλησε τον συγγραφέα σά μορφή καί 
σά θέμα. 'Ο Chapouthier δημοσίευσε επίσης τις γραπτές πινακίδες 
πού βρέθηκαν στο ανάκτορο των Μαλλιών: Les Ecritures minoen- 
nes au Palais de Mallia, Paris, 1930, Σ’ ένα κεφάλαιο εξετάζεται 
ή θέση τής κρητικής γραφής ανάμεσα στις άλλες πού αναπτύχθηκαν, 
κατά τήν αρχαιότητα, γύρω από τήν ανατολική Μεσόγειο. ΟΙ πέντε 
αυτές εργασίες αποτελούν ισάριθμα τεύχη τής σειράς «Etudes Cre- 
toises» πού εκδίδει ή Γαλλική ’Αρχαιολογική Σχολή τής 'Αθήνας.

Στη μινωική γραφή ξαναγύρισε αργότερα δημοσιεύοντας τά ακό
λουθα άρθρα : Inscription hieroglyphAque minoenne grav4t sur un 
bloc de calcaire (B.C.H., 1938, a. 104), Inscription Minoenne sur 
une pastille d’ argile (Melanges Picard I, 1948, σελ. 166 · 169), 
Notes et discussion sur V ecrilure lineaire A (Rev. Ph 1949, 
σελ. 819), Remarques sur le dichiffrement des hieroglyphes mino- 
ens (Minos, I, 2, σελ. 71). ”Av καί ό ’ίδιος δέν έλαβε μέρος στήν κί
νηση πού έγινε τελευταία γιά τήν ανάγνωση τής μινωικής γραφής, 
παρακολουθούσε μ’ ενδιαφέρον τις προσπάθειες πού γίνονταν προς 
αυτή τήν κατεύθυνση. Τά τρία τελευταία χρόνια, πού είχα τήν τύχη νά 
τον βλέπω, τό θέμα τούτο επανερχόταν συχνά στήν ομιλία του. Τήν 
τελευταία φορά πού τον είδα τον ’Ιούλιο τοΰ 1953, μοΰ έλεγε πώς τον 
προσεχή χειμώνα θά έγραφε μιά mise - au - point τού ζητήματος.

’Άλλος τομέας τοΰ μινωικοϋ πολιτισμού, πού τον γοήτευσε καί δπου 
πολλά έχουν προσφέρει οί γνώσεις του καί ή ευαισθησία του, είναι ή 
σφραγιδογλυφία. Τά σχετικά άρθρα του A tracers trois gemmes 
prismatiques (Melanges Geot?, 1932. σελ. 183 - 201)· L’ Orient 
et la Crete Apropos d’un cylindre cr0tois (Άρχ. Έφημ. 1937, σελ. 
321 - 324), Glyptique minoenne et la Continuity de la civilisation 
minoenne BCH, 1946, σελ. 78 - 90), Sur une entaille minoenne 
inkdite REA, 1947, σελ. 22-24), De Vorigine du prisme triangu- 
laire dans la glyptique minoenne (BSA, 1951, σελ. 42) δια- 
κρίνοντσι γιά τις λεπτότατες στυλιστικές παρατηρήσεις του καί γιά τήν 
Ικανότητα, πού δείχνει στήν ερμηνεία μορφών δυσνοήτων. Τις πιο 
πολλές φορές, δπως φαίνεται άλλωστε καί από μερικούς τίτλους, άπ’ 
αυτούς πού άναφέραμε, χρησιμοποιεί τό υλικό πού τοΰ δίνει ή σφρα- 
γιδογλυφία, γιά νά προχωρήσει σέ συναγωγή γενικωτέρων συμπερα
σμάτων σχετικών μέ τήν εσωτερική ιστορία τού κρητικού πολιτισμού
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ή μέ τις'σχέσεις πού συνδέουν τον κρητικό πολιιισμό μέ την ανατολή.
Τό τελευταίο τούτο θέμα τον έχει άλλωστε απασχολήσει και σέ άλ

λα άρθρα του. ’Έτσι, παλιάτερα, δημοσίευσε A propos des decouver- 
tes de Byblos (RKA, 1930, σελ. 209 κ. εξ.) για νά τονίσει τήν επί
δραση τής Κρήτης στην Βΰβλο, πού είχε παραγνωρίσει ό αιγυπτιολό
γος Montet, στο έργο του Byblos et Γ Eyypte. Στον ίδιο τομέα α
νήκει καί μια από τις τελευταίες του εργασίες, πού είναι και από τις 
πιο ενδιαφέρουσες. Σ’ένα τάφο τού Tod, στην Αίγυπτο, βρέθηκε ένας 
θησαυρός από θαυμάσια ασημένια αγγεία, πού αιγυπτιολόγοι και ανα
τολιστές συμφώνησαν δτι δεν ήσαν αιγυπτιακής ή συριακής κατα
σκευής. Ό Chapouthier, στον όποιο ανέθεσαν τήν ανεύρεση τής πα
τρότητας, κατέληξε στο συμπέρασμα δτι πρόκειται πράγματι για έργα, 
πού ασφαλώς ανήκουν στο χώρο τής αίγαίας τέχνης, χωρίς, ωστόσο, νά 
μπορεί νά λεχθή μέ ασφάλεια δτι έ'χουν κατασκευαστή στην Κρήτη : 
είναι δυνατόν νά έχουν γίνει σέ κάποιο συριακό εργαστήριο, σύμφω
να μέ κρητικά πρότυπα. Τά συμπεράσματα τού Chapouthier στηρί
ζονται σέ λεπτότατες αναλύσεις και σέ προσεγγίσεις έμμεσες. Αυτή ή 
εργασία δημοσιεύτηκε στό Tresor de Tod (Documents de fouilles 
de P Institut franqais d’ archeologie orientale du Caire, τομ. VI, 
σελ. 21-35).

’’Αλλες διάφορες εργασίες σχετικές μέ τήν Κρήτη είναι: Une ar- 
doise d’ ecolier a T 6poque minoenne, REG, 1925, p. 42), La 
vaisselle commune et la vie de tous les jours a Tepoque minoen
ne (REA 1941, p. 5 - 15), δπου βρίσκει δτι ορισμένα οικιακά σκεύη, 
έχουν επιζήσει, ως τις μέρες μας, Une table ά offrandes au palais 
de Mallia, RCH, 1928, σελ. 292 - 332) : πρόκειται γιά μιά τράπεζα 
προσφορών προς τή Γή - Μητέρα.

Μέ σκοπιά τήν Κρήτη ό F. Chapouthier κρατούσε κάτω από τήν 
ματιά του δλη τήν ελληνική προϊστορία. Τά κεφάλαια πού έχει γρά
ψει στό Les premieres civilisations, πού αποτελεί τον πρώτο τόμο 
τής σειράς Peuples et civilisations, Paris, 1950 [Livre I, chap IX: 
La naissance de la civilisation egeenne—Livre II, chap. IV : La 
civilisation et le thalassocratie minoennes—chap. V: L’Hellade 
predorienne et P empire acheen—Livre III, chap. IV: l’invasion 
dorienne et la naissance des cites greques—chap. XI: La civili · 
sation en Grece d’ Homere aux guerres mediques] είναι καλο
γραμμένες, πυκνές σελίδες πού αποκαλύπτουν τις συνθετικές ικανότη
τες τοϋ αείμνηστου επιστήμονα. Θά ήτσν ευχής έργο νά γίνονταν ευρύ
τερα γνωστές στήν Ελλάδα.

Τό έργο τοϋ F. Chapouthier πού άναφέρεται στήν κλασσική και
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μετακλασσική Ελλάδα, εξ ’ίσου σημαντικό, δσο αυτό ανήκει στον το
μέα τοΰ μινωικοΰ πολιτισμού, περιλαμβάνει κυρίως, τή μεγάλη του 
εργασία, Les Dioscures au service d’ une IJeesse, itude d’ icono- 
graphie religieuse, Paris, 1935, οπού μελετά μια μεγάλη σειρά 
μνημείων τής ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής, από τήν Ελλάδα 
καί την Μ. ’Ασία, που παριστάνουν τους Διοσκούρους συνδυασμένους 
μέ μιά γυναικεία θεότητα, τήν Ελένη, τήν Κυβέλη, τήν ’Ίσι κ ά. 
καί ζητά νά βρή τήν καταγωγή και τήν σημασία τοΰ είκονογραφικοΰ 
τούτου θέματος, πού άνταποκρίνεται σ’ ορισμένες θρησκευτικές καί 
φιλοσοφικές ιδέες τής εποχής πού δημιούργησε τά μνημεία τούτα. Τό 
βιβλίο συνοδεύεται από μιά σειρά άρθρα, συγγενικού περιεχομένου, 
δημοσιευμένα σέ διάφορα περιοδικά. Μιά άλλη ομάδα εργασιών του 
άναφέρεται σέ θέματα σχετικά μέ τις άνασκμφές του στά μέρη, πού ση
μειώσαμε πιο πάνω. Τά υπόλοιπα δημσσιεύματά του ποικιλότατα σέ 
περιεχόμενο είναι δύσκολο νά μπούν σέ συγκεκριμένες κατηγορίες. 
’Αναφέρουμε μόνο δτι τον τελευταίο καιρό οί εκδόσεις Bude είχαν 
αναθέσει στον Chapouthier τήν αποκατάσταση τού κειμένου των 
«Φοινισσών» (έχει δημοσιευθή στον τόμο V τού Ευριπίδη) καί τοΰ 
Όρέστη (πού είναι υπό εκτύπωση).

“Ας υπενθυμίσουμε τέλος δτι στον F. Chapouthier οφείλουμε τίε 
ωραιότατες σελίδες τού Εη Grece, Paris, 1932 και Τ°ύ Retour en 
Grece, Paris, 1938, σελίδά χαρακτηριστικές γιά τήν ευαισθησία του 
καί γιά τήν άνεση τής πέννας του, μέσα στις όποιες μάς δίνει τήν ει
κόνα τής σύγχρονης, Ελλάδος, δπως άποκαλύφθηκε στον ίδιο, σάν 
έφτασε στον τόπο μας, ποτισμένος από τήν κλασσική παιδεία.

ΑΓΝΗ ΞΕΝΑΚΗ - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Τυπογραφικό έργαοιήριο Λ. Γ. Καλοκαιρινού, Ηράκλειον Κρήτης Άρ. 29— 1954
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