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τροπικήν κσι τεχνικήν άνάλυσιν, ώς καί εις αισθητικήν άξιολόγησιν 
των παραστάσεων τής Γεννήσεως έν Έλλάδι. ’Εξετάζεται ή ελληνιστι
κή ποράδοσις και ή ανατολική, και τό νέον στοιχειον το είσογόμενον 
εις τήν βυζαντινήν τέχνην Ιπι Παλαιολόγων, και θίγεται τό ζήτημα 
τής «μακεδονικής» κα'ι τής «κρηιικής» Σχολής. Κεχωρισμένως μελε- 
τώνται τά πρόσωπα κα'ι τα γυμνά μέρη, τά ενδύματα, καί τό περιβάλ
λον τής παραστάσεως τής Γεννήσεως, ήτοι ό χώρος (συμβατικός καί 
όχι πραγματικός, μέ «ύπέρθεσιν» τών μορφών αντί δηλώσεως τοΰ βά
θους), καί τό επίσης συμβατικόν καί εξ ίσου κατανεμημένον φώς. Το
νίζεται έν τέλει ό άντιπραγματικός χαρακτήρ τοΰ τύπου, καθορισθείς, 
κατά τον συγγραφέα, έκ τοΰ καθαρώς θρησκευτικού καί πνευματικού 
προσανατολισμού τής βυζαντινής τέχνης, ή οποία υπηρετεί τήν λα
τρείαν, καί επιδιώκει πρωτίστως νά έκφράση τό δόγμα. Έν τέλει ό 
συγγραφέας συνιστά τήν μελέτην, τής καλλιτεχνικής βυζαντινής παρα- 
δόσεα)ς ως αίτημα διά τον εθνικόν πολιτισμόν.

Ή πυκνή, περιεκτική καί επί γνώσεως τών εξεταζομένων βασιζό
μενη μελέτη τού κ. Καλοκύρη, θά άποτελέση πολύτιμον βοήθημα διά 
τήν μελέτην τού τύπου τής Γεννήσεως έν Έλλάδι, αλλά καί τής βυζαν
τινής ζωγραφικής γενικώτερον.

Συγχαίροντες εύχόμεθα νά συνέχιση μετ’ ίσης επιτυχίας τήν μελέ
την τής βυζαντινής τέχνης καί τήν προσπάθειαν διά τήν διάσωσιν καί 
γνώσιν τών βυζαντινών μνημείων τής Κρήτης.

ΣΤΥΛ. ΑΛΕΞΙΟΥ

Christian Zervos, L’art de la Crete neolitliique et 
minoenne, Editions «Cahiers d’Art», 40, σσ. 524, Paris 
1956.

Μέ καθολικόν ενθουσιασμόν καί ειλικρινή θαυμασμόν έχαιρετίσθη 
υπό τών καλλιτεχνικών καί επιστημονικών κύκλων τοΰ κόσμου, τών 
ενδιαφερομένων διά τήν ιστορίαν τών αρχαίων πολιτισμών καί άν- 
τλούντων αισθητικά διδάγματα από τήν μελέτην τής αρχαίας τέχνης, 
τό νέον μνημειώδες έργον τού Χριστ. Ζερβού «Ή τέχνη τής νεολιθι
κής καί μινωικής Κρήτης». Μέ τήν έκδοσίν του ό εξαίρετος Έλλην 
τεχνοκρίτης καί αισθητικός προωθεί κατά ένα επί πλέον σταθμόν τό 
πρόγραμμά του νά δώση διά σειράς εκδόσεων του έποπτείαν τών με
γάλων αρχαίων πολιτισμών, στηριζομένην εις λαμπράν είκονογράφη- 
σιν καί εις κείμενον έξαϊρον ιδιαιτέρως τήν ίδιάζουσαν αισθητικήν 
αξίαν τής καλλιτεχνικής δημιουργίας έκάστου κύκλου καί τά κύρια χα-
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ρακτηριστικά έκαστου πολιτισμού. «Ή τέχνη εις την Ελλάδα», «'Η 
τέχνη τής Μεσοποταμίας» και «Ό πολιτισμός τής Σαρδηνίας» άπετέ- 
λεσαν λαμπράν απαρχήν καί τα προγραμματισθέντα έργα «Ή τέχνη 
των Κυκλάδων», «Ή τέχνη τής Νεολιθικής Ελλάδος», «Ή Μυκηνα
ϊκή τέχνη», «Ή γεωμετρική ελληνική τέχνη», «'Η αρχαϊκή ελληνική 
τέχνη» καί «Ή κλασσική ελληνική τέχνη», έργα διά τά όποια έχει ήδη 
γίνει μακρά προεργασία, θά προσθέσουν τόσον εις τό δλον πρόγραμ
μα, ώστε τούτο νά φαίνεται μετά τήν έκδοσιν τούτων σχεδόν συμπλη- 
ρούμενον. Τό επιχείρημα φαίνεται σχεδόν ύπεράνθρωπον, άν ληφθή 
ώς βάσις ότι έκτελεΐται ουσιαστικούς υπό ενός μόνον ανθρώπου' θαυ. 
μάζει δέ τις τήν άδάμαστον θέλησιν τού άναλαβόντος, ό όποιος δεν 
παρημποδίσθη από τήν άναμέτρησιν των κολοσσιαίων δυσχερείων τής 
έξευρέσεως των αναγκαίων υλικών μέσων, τής προσπελάσεως τόσον ά- 
περάντου υλικού, τής άξιοποιήσεώς του διά τής φωτογραφίας, πολλά- 
κις υπό συνθήκας πάν άλλο ή εύνοϊκάς. Οίοσδήποτε άλλος θά έδίστα- 
ζε νά τό άναλάβη. Άλλ’ ό Χριστ. Ζερβός έπροχώρησε χωρίς δισταγ
μούς καί μέ αισιοδοξίαν τοιαύτην, οΐα χαρακτηρίζει μόνον τον πραγ
ματικόν εραστήν τής τέχνης. "Αριστος μελετητής τής συγχρόνου τέχνης 
καί εις έκ των κυριωτέρων πρωτοπόρων αυτής, έκθυμος δέ ύποστηρι- 
κτής της μέ τό παγκοσμίου φήμης περιοδικόν του «Cahiers d’ Art», 
κατώρθωσε νά άναπτύξη εντός του τό αισθητήριον τής πραγματικής 
τέχνης καί κινούμενος υπό τού αισθητηρίου αυτού, ώς τεχνοκρίτης 
πλέον, έζήτησε νά ένθαρρύνη τήν τέχνην νά άναζητήση νέας οδούς, νά 
αναγνώριση τά δημιουργικά στοιχεία ε?ς τάς ψηλαφήσεις τών νέων 
καλλιτεχνών διά νά τά υπογράμμιση καί νά μή άφήση νά καταπνι- 
γούν. Μέ τήν αισθητικήν του καιάρτισιν ύπεστήριξεν ότι πάσα πρα 
γματική τέχνη τού παρελθόντος, ακόμη καί τών πρώτων σταδίων τής 
έξελίξεως τού ανθρώπου, εμφανίζει τά αυτά κύριιτ χαρακτηριστικά τά 
όποια τήν άναδεικνύουν εις πραγματικήν τέχνην, όσον καί αν αί επί 
μέρους επιδιώξεις, τά μέσα, τό περιβάλλον, ή βασική κοσμοθεωρία 
είναι διάφορα. Επομένως ότι θά ήτο δυνατόν νά αντληθούν έκ τούτων 
λαμπρά διδάγματα διά τήν πρόοδον ιής νέας τέχνης από τήν αισθητι
κήν μελέτην αυτών καί ότι θά ήτο έκ παραλλήλου δυνατόν νά τάς 
πλησιάσωμεν καί νά τάς γνωρίσιυμεν περισσότερον, μέ τήν καρδίαν 
μάλλον παρά μέ τον νούν.

Εις τήν σειράν τών προγραμματισθένιων τόμων ό Ζ. ήθέλησεν ευ
θύς έξ αρχής νά δώση ιδιαιτέραν έξαρσιν εις τήν είκονογράφησιν τού 
Αΐγαιακού πολιτισμού' είχε τήν πρόθεσιν νά έκδώση ογκώδη τόμον 
περιλαμβάνοντα έξόχως αντιπροσωπευτικήν άπεικόνισιν τών διασω- 
θέντων θησαυρών τού κύκλου τούτου. Έκ τών πραγμάτων άπεδείχθη
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τούτο αδύνατον λόγορ τοϋ πολύ μεγάλου αριθμού τών αντικειμένων, τά 
όποια ιθά έδει νά άπεικονισθοΰν. Ή ορθή άλλως παρατήρησις ότι, 
παρά τό κυριαρχούν στοιχεΐον το όποιον δημιουργεί την ενότητα τού 
κύκλου, υπάρχει σημαντική διαφοροποίησις εις τάς επ'ι μέρους περιο- 
χάς (Κυκλάδας. Ηπειρωτικήν Ελλάδα, Τροίαν, Κύπρον κλπ.), ύπε- 
βοήθησε τήν άπόφασίν του νά διαπραγματευθή εις χωριστούς τόμους 
τον πολιτισμόν και τήν τέχνην τών διαφόρων τομέων, άποφεύγων διά 
τής μεθόδου ταύτης νά περικόψη σημαντικόν μέρος τού υλικού, τό ό
ποιον θά ήτο απαραίτητον διά τήν επιτυχίαν τού σκοπού. Ούτω έδό- 
θη ή δυνατότης νά έμφανισθή εις όντοος μνημειώδη μορφήν ό τόμος 
τής νεολιθικής και μινωικής τέχνης τής Κρήτης. Διότι ό Ζ., πλήρης 
από τον ενθουσιασμόν τον όποιον τού έγέννησεν ή νέα μακρά επαφή 
μέ τούς θησαυρούς τού Μουσείου Ηρακλείου, δεν έφείσθη μόχθου 
και δαπάνης διά να δυνηθή νά έμφασίση άρτιον τό έργον. Καί όφεί- 
λομεν νά όμολογήσωμεν ότι επέτυχε πλήρως. Διά πρώτην φοράν πα
ρελαύνει προ τών οφθαλμών εκείνων, οί όποιοι δεν ηύτύχησαν νά έπι- 
σκεφθούν τό Μουσεϊον Ηρακλείου, ή λαμπρά θεωρία τών διασωθέν- 
των θησαυρών τού μινωικοΰ πολιτισμού κατά τρόπον εις άκρον ικα
νοποιητικόν και μέ αριστοτεχνικήν φωτογραφικήν άπόδοσιν τού συνό
λου ή, οσάκις ήτο ανάγκη, τής λεπτομέρειας. ’Ακόμη και εκείνοι οι ο
ποίοι έγνώρισαν έκ τού πλησίον τούς μινοηκούς θησαυρούς έχουν πολ
λά νά διδαχθούν, πολλά νά κερδίσουν εις αισθητικήν άπόλαυσιν καί 
πολλά νά άνακαλύψουν εις τάς σελίδας τού βιβλίου. Διότι ή φωτογρα
φία πολλάκις προσφέρει ότι ό οφθαλμός τού επισκέπτου δυσκόλως α
νακαλύπτει. Μέγιστον δέ ευεργέτημα είναι νά έχη τις εύκολον έπο- 
πτείαν ενός τόσον εκτεταμένου συνόλου. Τά λευκώματα τ >ΰ Μ α ρ α- 
γιάννη (Antiquites Cretoises2, I - III, Candie 1912), τό βιβλίον τού 
Helmuth BosseTt, Alt Kreta, ακόμη και εις τήν τελευταίαν αυτού 
έκδοσιν, αυτό τούτο τό μνημειώδες εις τέσσαρας τόμους λαμπρώς εικο- 
νογραφημένον βιβλίον τού Sir Arthur Evans, The Palace of Mi
nos, I - IV, τό όποιον θά ήτο δυνατόν νά θεωρηθή ως μία εγκυκλο
παίδεια τού Μινωικού Πολιτισμού, ύπελείφθησαν κατά πολύ τού νέου 
έργου εις τό κεφάλαιον τής άντιπροσα)πευτικής παρουσιάσεως τού προ
ϊστορικού κύκλου τής Κρήτης.

‘Ο Ζ. άπέβλεψε περισσότερον εις τό νά προσελκύση τήν προσοχήν 
τών καλλιτεχνών κα'ι τών ανθρώπων τού πνεύματος παρά είς τό νά 
συλλέξη απλώς υλικόν διά μελέτην ή επεξεργασίαν υπό τών ειδικών. 
Και έπαρουσίασεν εκείνα ακριβώς τά αντικείμενα εκ τών οποίαν δια- 
φαίνεται ή ίδιάζουσα πνευματική θέσις και καλλιτεχνική διάθεσις τών 
Μινωιτών (διότι τών νεολιθικών Κρητών τήν δημιουργίαν μόνον έν
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εΐδει εισαγωγής εις ολίγα αντιπροσωπευτικά δείγματα παρέθεσε). Καί 
διά νά ύποβοηθήση τον χειριζόμενον τό βιβλίον εις την άποιέλεσιν ορ
θής άντιλήψεως και ακριβούς έκτιμήσεως προέταξε καί επέταξε διασα- 
φητικόν κείμενον, τό όποιον αποκαλύπτει καί την Οέσιν τού συγγρα- 
φέως απέναντι τού πρώτοι) μεγάλου ευρωπαϊκού πολιτισμού. Εις τό 
προτασσόμενον κείμενον παρενέθεσεν οκτώ εγχρώμους πίνακας απει
κονίζοντας, βάσει εγχρώμων φωτογραφιών, καμαραϊκά αγγεία και μι- 
νωικάς τοιχογραφίας. ΔΓ αυτών εζήτησε νά προσθέση εις την παρα
στατικήν του έκθεσιν τό στοιχεΐον ιού χρώματος, καί ή προσθήκη είναι 
βασική διά την ορθήν έκτίμησιν τής μινωικής τέχνης, ήτις τόσον χαί
ρεται με την ώραιοχρωμίαν.

Μετά από μίαν σύντομον ιστορίαν τών άνασκαφών, εις την οποίαν 
μάλλον άπαριθμούνται παρά περιγράφονται αί πυλαιότεραι, προ τού 
1900, επί τής τουρκοκρατουμένης τότε Κρήτης μικραί άνασκαφαί ή έ- 
ρευναι, αί από τού 1900 μέχρι τού 1935 άνασκαφαί τού ’Αρθούρου 
’Έβανς, αί άνασκαφαί τών ξένων άρχαιολογικών άποστολών ή σχολών 
(’Αμερικανικών, ’Ιταλικών, Γαλλικών, ’Αγγλικών καί Γερμανικών), αί 
άνασκαφικαί έρευναι τών Ελλήνων άρχαιολόγων, παρατίθεται μία 
ιστορική άνασκόπησις τού νεολιθικού καί μινωικοΰ πολιτισμού τής 
Κρήτης, μέ τήν όποιαν κυρίως παρακολουθοΰνται αί εγκαταστάσεις 
τών διαφόρων φυλετικών στοιχείων, τά όποια έρχονται έξ άνατολών, 
έκ νότου καί βραδύτερον έκ βορρά κατά τάς διαφόρους περιόδους (νεο
λιθικήν, μινωικήν προανακτορικήν, παλαιοανακτορικήν, νεοανακτορι- 
κήν καί μετανακτορικήν περίοδον), μέχρι τής τελικής εισβολής τών Δω
ριέων, ήτις θέτει τέρμα είς τήν έξέλιξιν τού μινωικοΰ πολιτισμού, πε- 
ριγράφονται έν συντόμιρ αί άλλεπάλληλοι περίοδοι άκμής διά τάς ο
ποίας άναζητούνται τά γενεσιουργό αίτια, άναπτύσσονται μέ ιδιαιτέ
ραν προσοχήν αί σχέσεις τής Μεγαλονήσου μέ τήν ’Ανατολήν καί τήν 
Αίγυπτον, ή εξάπλωσις τών μινωικών επιδράσεων καί ακολούθως τών 
κρητικών άποικιακών ή απλώς εμπορικών εγκαταστάσεων είς ολόκλη
ρον τήν λεκάνην τής Μεσογείου, ερμηνεύονται αί αίτίαι τών μετακι
νήσεων καί τά άποτελέσματά των ως προς τον εκπολιτισμόν τής Ευρώ
πης, καθορίζεται ή σχέσις τού μινωικοΰ μέ τον μυκηναϊκόν πολιτι
σμόν, άνασκοποΰνται τά αίτια τών διαδοχικών επί τής Κρήτης κατα
στροφών καί τής τελικής παρακμής, διαγράφεται τό ιστορικόν πλαί- 
σιον εντός τού οποίου διεδραματίσθησαν τά γεγονότα τσύτα συμφώ- 
νως προς τάς αιγυπτιακός καί μεσοποταμιακάς πηγάς καί τήν συνεσκο- 
τισμένην άρχαίαν ελληνικήν παράδοσιν.

’Ακολουθεί σημαντικόν καί διεξοδικόν κεφάλαιον επί τής μινωικής 
θρησκείας, είς τό όποιον καταβάλλεται προσπάθεια νά γίνη σύνθεσις
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τών στοιχείων τά οποία μάς άπέδωσεν ή κρητική αρχαιολογία, μέ την 
βοήθειαν τής παραδόσεως και πολύ περισσότερον μέ την βάσιν ή οποία 
παρέχεται από τά στενά ανάλογα τών θρησκειών τής ’Ανατολής κυρίως 
καί δλιγώτερον τής Αίγυπτου, σΰνθεσις την οποίαν άπέφυγον νά πα
ρουσιάσουν οί μέχρι σήμερον συστηματικώτερον άσχοληθέντες μέ την 
μινωικήν θρησκείαν, άλλοι από υπερβολικόν σκεπτικισμόν καί άλλοι 
λόγφ τής μονομερούς εξετάσεως τών παραδοθέντων στοιχείων. Την βά· 
σιν τών αναλογών εξήρεν ιδιαιτέρως ό Ζ. πιστεύων, δρθώς ως νομί
ζω, δτι αί καταπληκτικοί άναλογίαι μεταξύ τών διαφόρων κύκλων τών 
ανατολικών θρησκειών καί τής μινωικής θρησκείας, ως αύτη εμφανί
ζεται εις τον παραστατικόν κύκλον ή διαφωτίζεται διά τών τελετουρ
γικών συμβόλων καί σκευών, δεν θά ήτο δυνατόν νά οδηγήσουν εις 
την παραδοχήν τής πολυγενιστικής θεωρίας, καθ’ ήν έκαστος θρησκευ
τικός κύκλος άνεπτύχθη ανεξαρτήτως.

Διαισθανόμενος την ιδιαιτέραν άφοσίωσιν τών Μινωιτών εις την 
θρησκείαν, παριστα ως ολοκληρωτικόν τον διαποτισμόν τής μινωικής 
δημιουργίας υπό τής θρησκευτικής έκφράσεως. Συμμερίζεται την άπο- 
ψιν τού ’Έβανς, δτι αυτή ή μινωική κοινωνία καί τά διαπλασθέντα 
πολιτικά συστήματα έσχηματίσθησαν μέ βάσιν θεοκρατικήν, “Υποστη
ρίζει δτι οί Μινωίται, χωρίς νά απασχολούνται συνεχώς μέ τήν θρη
σκείαν, είχον εσωτερικήν ζωήν θρησκευτικήν, ή οποία δεν τούς ήμπό- 
διζε νά ζούν μέ χαράν τήν ζωήν των. Πιστεύει δτι ή θρησκευτική ανη
συχία των πολύ πιθανόν τούς ώδήγησαν είς καθαράν μεταφυσικήν σκέ- 
ψιν, ήτις έφερεν εις πείρας μυστηριακού χαρακτήρος, χωρίς εκ τούτου 
νά χάσουν τόν αυτοέλεγχον καί τήν επαφήν μέ τήν πραγματικήν ζωήν. 
Διετήρησαν ουτω διαυγές πνεύμα καί πλήρη επίγνωσιν τού σκοπού 
τόν όποιον έπεζήτουν καί προς τόν όποιον έτεινον.

Δίδει ακολούθως εικόνα τών τόπων λατρείας, τών ιερών σπηλαίων, 
τών ιερών επί τών υψωμάτων, τών οικιακών ιερών, τών οποίων θε
μελιακόν στοιχεΐον είναι αί κρύπται μέ τούς τετραγωνικούς πεσσούς - 
βαιτύλους, καί τά ύπεράνω τούτων μετά κιόνονν ιερά δωμάτια. Όμι- 
λεΐ συναφώς περί τού τελετουργικού τής μινωικής θρησκείας, τό όποιον 
περιλαμβάνει καθαρμούς, αιματηρός καί άναιμάκτους θυσίας, <δν πε
ριγράφει τά σκεύη καί όργανα, αναθέσεις ειδώλων καί ζφδίων, ως καί 
άλλων αντικειμένων, μαγικάς πράξεις, πομπάς καί λιτανείας, ιερούς 
χορούς κλπ. ’Ιδιαιτέρως περιγράφει τό τελετουργικόν τό σχετιζόμενον 
μέ τήν λατρείαν τήν προσφερομένην εις τόν νεκρόν καί τά νεκρικά 
έθιμα.

Εισερχόμενος εις τό κεφάλαιον τών λατρευομένων θεοτήτων παρα
τηρεί δτι ή κυριωτέρα μορφή είναι ή θεά - σελήνη, έχουσα εύρεΐαν I-
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ξουσίαν επί τοϋ κόσμου, και χαρακτηριζόμενη από τό σύμβολόν της, 
τά δίπλα κέρατα η την ημισέληνον. Είναι ή θεότης αυτή ή οποία μέ 
την έπίδοσιν της καλλιέργειας γίνεται θεά μητέρα γή καί θεά τών ύδά- 
των. Καί ή ί)εά - σελήνή ενωρίς μεταβάλλεται εις θεάν ουρανίαν (τών 
ουρανίων σωμάτων) καί γενικώτερον θεά τοΰ Σύμπαντος. Τά σύμβολα 
αυξάνουν καθ’ δσον ή μεγάλη θεάν εμφανίζεται εις διαφόρους παραλ- 
λαγάς, καί ό πολυσυμβολισμός γίνεται λίαν χαρακτηριστικός, κατά τόν 
Ζ., εις τον ώριμον πλέον μινωικόν πολιτισμόν. Ή θεότης αντιπροσω
πεύεται η συνοδεύεται υπό άστρικών η ουρανίων συμβόλων (ίσως καί 
ό διπλούς πέλεκυς καί ή σπείρα ανήκουν εις την κατηγορίαν ταύτην), 
ιερών δένδρων, θάμνων, καρπών η άνθέων, ζώων διαφόρων (μάλιστα 
τοϋ ταύρου καί τοΰ λέοντος), ακόμη καί πτηνών, εντόμων, ερπετών καί 
οντων της θαλάσσης, μυθικών ό'ντων, ως ή γρύψ καί ή σφίγξ. Αί 
μορφαί αύταί της θεότητος απαντούν παραλληίως μέ την άνθρωπο- 
μορφικην έμφάνισίν της. Περί άρρενος θεού δεν υπάρχουν, ως πι
στεύει ό συγγραφέας, ενδείξεις" ή θεότης αύτογονιμοποιεΐται καί 
προσλαμβάνει ακόμη καί την χαρακτηριστικήν δι’ άρρενα θεόν μορ
φήν πολεμιστοΰ.

Τό περί τής μινωικής θρησκείας κεφάλαιον κλείει μέ τά μάλλον 
υποθετικής φύσεως στοιχεία περί τοΰ μινωικού ιερατείου καί τών υπό 
τούτου τελουμένων τελετουργιών (μεταξύ τών οποίων κυριώτεραι ήσαν 
αί τελεταί τής βλαστήσεως καί τά ταυροκαθάψια). Καί τό συμπέρασμα 
ε’ις τό όποιον ό συγγραφέας καταλήγει είναι ότι ή μινωική θρησκεία 
δεν έγινεν εφιάλτης καί δέν έφερεν τήν δημιουργίαν πέραν τής ανθρώ
πινης στάθμης, άλλ’ άντιθέτως τήν ύπεβοήθησε να γίνη πλήρης έκφρα- 
σις τής εσωτερικής λίαν ενεργού ζωής τοϋ ανθρώπου.

Τούς οκτώ ωραίους πολυχρώμους πίνακας ακολουθεί τό κύριον εί- 
κονογραφικόν μέρος τοϋ βιβλίου, περιλαμβάνον 807 πρωτοτύπους φω
τογραφίας εις 430 πίνακας. Παρέχονται κατ’ άρχάς χαρακτηριστικοί 
εικόνες τών άρχιτεκτονημάτων τής Κνωσού, τών Μαλίων, τής Φαιστού, 
τής Αγίας Τριάδος, τών Κουρνιών, τοΰ Νίρου Χάνι καί τής Τυλίσου, 
δύο χαρακτηριστικοί φωτογραφίαι τοϋ εσωτερικού τοΰ ιερού σπηλαίου 
Ψυχρού καί δύο τών πεδιάδων τής Μεσαράς καί τοϋ Λασιθίου. ’Ακο
λούθως παρελαύνει προ τών θαμάτων μας λαμπρότατη ή σειρά τών 
φωτογραφικών απεικονίσεων αντιπροσωπευτικών αντικειμένων πολιτι
σμού δλων τών περιόδων, από τής νεολιθικής μέχρι τής ύπομινωικής· 
ειδωλίων καί άλλων αντικειμένων λατρείας, κεραμεικής εις διαφόρους 
ρυθμούς, λίθινων ή μεταλλικών σκευών, οπλών καί εργαλείων, σφρα
γίδων, κοσμημάτων, εξ ελεφαντοστού αντικειμένων, τοιχογραφημάτων,
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δειγμάτων γραφής επί πήλινων πινακίδων κλπ. Μέ ιδιαιτέραν στορ
γήν έπέδειξεν ό Ζ τα αντικείμενα των παλαιοτέρων περιόδων καί 
πολλά εξ εκείνων τα όποια πολλοί -θεωρούν ώς τελείως δευτερεύοντα, 
διότι ανήκουν είς τάς τελευταίας περιόδους τής παρακμής, ενώ πιστεύει 
οΰτος ότι παρέχουν όλως ιδιαίτερον καλλιτεχνικόν ενδιαφέρον. Πολλά 
δημοσιεύονται διά πρώτην φοράν, πλεΐστα δέ άλλα εμφανίζονται υπό 
νέον όλως φως, διότι ήσαν γνωστά μόνον έκ προχείρων δημοσιεύσεων, 
ατελών φωτογραφιών ή καί μόνον σχεδίων. Αισθάνεται τις άνέκφρα- 
στον χαράν συναναστρεφόμενος μέ την πληθύν αυτών τών καλλιτεχνι
κών αντικειμένων καί σχεδόν έχει τό αίσθημα εκείνου, ό όποιος, έπι- 
σκεπτόμενος αρχαιολογικήν συλλογήν, χαίρει λαμβάνων άνά χεΐρας τά 
αντικείμενα καί θωπεύων αυτά. 'Η καλή φωτογραφία δίδει τήν αϊσθη- 
σιν τής παρουσίας καί άναδεικνύει τήν διακόσμησιν. Ή μεγέθυνσις 
μάς χαρίζει εκείνο τό όποιον θά τό άντιπαρήρχετο τις χωρίς νά τό πα- 
ρατηρήση, Πολλάκις παρέχεται ή ευκαιρία νά παρακολουθήση τις το 
άντικείμενον από διαφόρους όψεις, πράγμα τό όποιον δεν είναι πάν
τοτε εφικτόν διά τον επισκέπτην τοΰ Μουσείου. Αί φωτοσκιάσεις υπο
γραμμίζουν τήν έκφρασιν τοϋ προσώπου τών ειδωλίων, άναδεικνύουν 
τό περίγραμμα, δίδουν πλαστικότητα είς τά σώματα καί τάς έσθήτας. 
’Οφείλει τις νά όμολογήση ότι ή ατελεύτητος σειρά τών εικόνων, μέ 
τήν ποικιλίαν μέ τήν οποίαν έχουν τεθή έν διαδοχή, δεν κουράζει τον 
χειριζόμενον τό βιβλίον. Πιστεύω ότι όσοι θά έχουν τό ευτύχημα νά 
γνωρίσουν τό θαυμαστόν έργον τοϋ Ζ. θά αποκτήσουν τήν θερμήν ε
πιθυμίαν νά ΐδουν αυτά τά πρωτότυπα είς τό Μουσείον Ηρακλείου. 
Καί ώς προς τό σημείον τούτο άποδεικνύεται τό έργον πολύ ευεργετι
κόν διά τήν τόνωσιν τοΰ τουριστικού ρεύματος προς τήν Κρήτην, ιδία 
δέ διά τήν προσέλκυσιν τών έπιλέκτων. Αυτοί θά διαισθανθούν ότι 
ή επαφή μέ τό πρωτότυπον θά προξενήση έξαιρετικώς έντονον αισθη
τικόν παλμόν μέ τήν πλαστικότητα του είς τον χώρον, μέ τήν υφήν 
του, μέ τό χρώμά του, μέ τό αίσθημα τό όποιον δημιουργεί ώς προς 
τον χρόνον του, μέ ιό μυστήριον τής δημιουργίας του. ”Αν ήσθάνθη- 
σαν δέ τήν ιερότητα πολλών άπό τά παρουσιαζόμενα αντικείμενα καί άν 
έπείσθησαν ότι ή μινωική δημιουργία είναι ατενώς δεμένη μέ τό 
θρησκευτικόν αίσθημα, θά επιθυμήσουν ακόμη περισσότερον νά γνωρί
σουν αυτά τά πράγματα, τά όποια εξακολουθούν νά είναι φορείς ενός, 
έστω, μέρους τοΰ «μάνα» των. Αί φωτογραφίαι τοΰ βιβλίου σχεδόν 
παρέχουν τήν υφήν τής ύλης τών αντικειμένων, είς ικανόν μάλιστα 
βαθμόν ώστενά αντιλαμβάνεται τις ποιαν συγκίνησιν θά αίσθανθή όταν 
εύρεθή ενώπιον αυτών καί χαρή τήν θερμότητα τοϋ ελεφαντοστού, τήν 
αΐγλην τής φαγεντιανής, τήν διαφάνειαν τής όρείας [κρυστάλλου, τήν
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πάτιναν τοΰ μετάλλου και την μαλακότητα τοϋ πηλοΰ. Καί αυτός δ ό
ποιος θά δοκιμάση την χαράν αυτήν θά γυρίση ασφαλώς καί πάλιν εις 
τάς σελίδας τοΰ βιβλίου διά νά διατηρήση δσον είναι δυνατόν πλέον 
πιστήν την φίλην εικόνα.

Αϊ ωραιαι φωτογραφίαι τοΰ έργου οφείλονται εις τον Γάλλον φω
τογράφον καλλιτέχνην Jean Da valid καί ή δλη εργασία φωτογραφί- 
σεως ΰπεβοηθήθη σημαντικώς υπό τής γραμματέως καί συνεργάτιδος 
τοΰ Ζ. Dora Vallier, ή οποία επί πλέον έβοήθησεν εις την επιστημο
νικήν ενημέρωσιν.

Φυσικά ήτο ανάγκη νά προταχθή ή φωτογραφική συλλογή τών έρ
γων διά νά συγκεφαλαιωθοΰν ακολούθως τά αισθητικά συμπεράσματα 
τά όποια είναι λίαν εΰπρόσδεκτα, άφοΰ προέρχονται από ένα τεχνο
κρίτην τόσον διαπρεπή, όποιος είναι ό Χριστ. Ζερβός. Δεν άρκεΐται 
οΰτος εις γενικάς διαπιστώσεις ή εις έκφρασιν ενός ένθουσιασμοΰ, άμε
τρου αλλά χωρίς επαρκή έξήγησιν. 'Η τριακονταπενταετής πείρα τοΰ 
αίσθητικοΰ τής συγχρόνου τέχνης τον φέρει οχι ως άπλοΰν παρατηρη
τήν, άλλ’ως μετέχοντα τής μινωικής τέχνης, τής οποίας αναλύει μόνον 
τάς κυρίας εκδηλώσεις, δσας εκφράζουν τά ουσιαστικά στοιχεία αυτής. 
’Αναγνωρίζει τήν μινωικήν δημιουργίαν ως παρουσιάζουσαν διπλοΰν 
χαρακτήρα, άφ! ενός τοΰ μόλις προσβατοΰ καί λεπτεπιλέπτου καί άφ’ 
ετέρου τοΰ πλήρους σφρίγους ζωής πραγματικής, ως πηγάζουσαν άφ’ 
ενός άπό τήν θρησκευτικήν φΰσιν τοΰ μινωικοΰ άνθρώπου, ή οποία 
τον βοηθεΐ νά άποκαλυψη τον πραγματικόν κόσμον καί νά άναζητήση 
τάς αισθητικός άξίας εις τήν έσωτέραν φυσιν του, άφ’ ετέρου άπό τήν 
άπελευθέρωσίν του διά τής φΰσεως.

Ό συγγράφεις περιέγραψε μέ σαφήνειαν πώς ή περιβάλλουσα φό- 
σις εκίνησε τήν φαντασίαν, τήν ενεργητικότητα, τήν περιέργειαν τοΰ 
μινωικοΰ άνθρώπου καί τον έφερε νά τήν παραστήση μέ τόσην δύνα- 
μιν, άλλά καί μέ άνεξάρτητον πλαστικόν πνεΰμα. Έτόνισεν ιδιαιτέρως 
δτι ή μαγικοθρησκευτική έξαρσις τών δυνάμεων τής φυσεως συνεβιβά- 
σθη άπολύτως μέ τήν χαράν τής αισθητικής δημιουργίας καί άπολαυ- 
σεως καί προσφυώς συνέκρινε τήν μινωικήν δημιουργίαν μέ τήν δη
μιουργίαν τής ελληνικής άρχαϊκής εποχής, ως προς τό κεφάλαιον τοΰ 
συμβιβασμοΰ τοΰτου. 'Υπεγράμμισεν δτι πολλά διδάγματα θά ήτο δυ
νατόν νά αντλήσουν άπό τήν μελέτην τής μινωικής τέχνης όχι μόνον ο·· 
ειδικοί, άλλ’ ιδιαιτέρως οί σημερινοί καλλιτέχναι δημιουργοί έπιλέ- 
γοντες μεταξύ τών τότε αίσθητικών άπόψεων και προσαρμόζοντες αύ- 
τάς εις τάς νεωτέρας αίσθητικάς άπαιτήσεις. Θά εβοηθοΰντο οΰτω εις 
τήν άπελευθέρωσίν τής τέχνης άπό τά πλαίσια καί τάς μορφάς τάς ό
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ποιας επιβάλλει ή διάνοια. Ό Ζ. φέρει ως παράδειγμα της γονίμου 
επαφής μέ την μινωικήν τέχνην τον ζωγράφον Πικασσό.

Δεικνύει ακολούθως την ιδιοτυπίαν τής παραγωγής τής νεολιθικής 
και ύπονεολιθικής περιόδου τής Κρήτης, παρά την συγγένειάν της μέ 
την σύγχρονον παραγωγήν τής Άνατολίας, καί εξηγεί πώς προήλθεν 
ή βαθμιαία δημιουργία πραγματικής τέχνης. Εις την πρωτομινωικήν 
τέχνην διαστέλλει τήν σχηματικήν παράστασιν των ειδώλων, από τήν 
συμβατικήν πραγματιστικήν των λοιπών αντικειμένων. ’Ιδιαιτέρως το
νίζει τήν πλαστικήν αξίαν τών κυκλαδικών ειδωλίων, και τήν ποιητι
κήν διάθεσιν ή οποία εκφράζεται εις έργα οια τα πλαστικά πρωτομι
νωικά αγγεία. Εκτιμά τήν δημιουργικήν πνοήν εις τήν εργασίαν τών 
κατασκευαστών τών αγγείων Μοχλού καί Μεσαρας, ιδιαιτέρως ως προς 
τήν άπόδοσιν τοΰ σχήματος καί τήν άξιοποίησιν τοΰ ύλικοΰ. Τοΰ πα
ρέχεται ή ευκαιρία νά δείξη ότι ή ταπεινή κεραμεική δύναται νά είναι 
φορευς σημαντικών αξιών, διότι εις τήν πραγματικήν τέχνην δεν είναι 
τό θέμα τό όποιον έχει σημασίαν, άλλ’ ή καλλιτεχνική έκφρασις. Καί 
ακριβώς ή πρωτομινωική κεραμεική δεικνύει εις ποιον βαθμόν είναι 
δυνατόν νά άνέλθη ή έκφρασις αύτη (ρυθμοί Πύργου, 'Αγίου Όνου- 
φρίου, Βασιλικής, Μεσαρας). Θαυμάζει τήν συνδεδυασμένην εργασίαν 
τοΰ γλύπτου και χαράκτου - διακοσμητοΰ εις τάς ελεφαντίνας πρωτο
μινωικός σφραγίδας, καί τήν λεπτότητα γούστου καί ύπέροχον τεχνι
κήν εις τά έργα τοΰ χρυσοχόου. Ή δύναμις συνεχούς άνανεώσεως τής 
τέχνης κατά τάς διαδοχικός φάσεις, διεπομένης από μίαν βασικήν συ
νεχώς έξελισσομένην δημιουργόν σκέψιν, δρθώς υπογραμμίζεται.

Τήν καλλιτεχνικήν έκφρασιν τής εφήβου παλαιοανακτορικής περιό
δου παρακολουθεί είς τήν μεγάλην διά προότην φοράν αρχιτεκτονικήν' 
αύτη έχει νά επίδειξη εκτεταμένα ανάκτορα, τών οποίων τό άκανόνι- 
στον οφείλεται, ως πιστεύει, είς τήν συνεχή επαύξησιν. ’Ακολούθως 
είς τήν πηλοπλαστικήν τών ειδωλίων, τά όποια αυτήν τήν φοράν δια- 
κρίνονται διά τήν μετά νηφαλιότητος άποδοθεϊσαν ζωήν καί τήν έκ- 
φρασιν εΰσεβείας. Εκτιμά δεόντως τήν επί σκληρών ημιπολύτιμων λί
θων γλυπτικήν τών σφραγίδων. Δίδει επί πλέον ωραίαν άνάλυσιν τής 
πολυχρωμικής καμαραϊκής τεχνοτροπίας καί τής ακιδωτής ή οστρακό
δερμου παραλλαγής της καί καταλήγει είς τό συμπέρασμα δτι ένότης 
έμπνεύσεως διέπει τήν μεγίστην πολυμορφίαν, πραγματοποιούσης τον 
ύψιστον σκοπόν τής τέχνης, τήν μεταμόρφωσιν είς απόλυτον τού πα 
ρεχομένου από τήν πραγματικότητα, χωρίς νά παρασύρεται είς τον 
ίλιγγον τοΰ απείρου.

Τήν ύστερομινωικήν περίοδον χαρακτηρίζει ως περίοδον ωριμότη- 
τος, κατά τήν οποίαν συνεχίζεται ή αυτή γραμμή ανόδου, άνευ διάκο"
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πής, μαρτυρούσης έπέμβασιν ξένου στοιχείου, ως τινες υπεστήριξαν. 
Ή γραμμή βαίνει μόνον επί τό φυσιοκρατικώτερον. Τον τεχνίτην κα
ταλαμβάνει έξ ολοκλήρου ή άφοσίωσις εις την θεοποιημένην φύσιν, 
ιδίως έκφραζομένην με τον κόσμον τής βλαστήσεως και τον κόσμον 
τής θαλάσσης. Περιγράφει τον άφάνταστον πλούτον τής παραγωγής 
κατά την νεοανακτορικήν περίοδον, άντανακλώντα τον μέγαν συγκομι- 
ζόμενον υλικόν πλούτον διά τού Ιμπορίου, καί τής εκμεταλλευσεως των 
πλουτοπαραγωγικών πηγών τού έδάφους τής νήσου. Καί ό πλούτος 
τής παραγωγής εκφράζεται εις δλας τάς μορφάς τής τέχνης, την αρχι
τεκτονικήν, την γλυπτικήν, την μεταλλοτεχνίαν, την κοσμηματοποιίαν· 
την κεραμουργίαν, την ζωγραφικήν. Μέ ιδιαιτέραν αγάπην όμιλεΐ διά 
τά μέ ανάγλυφους παραστάσεις αγγεία έκ στεατίτου καί διά τά χαλκά 
ειδώλια, διά τούς θαυμαστούς σφραγιδόλιθους καί τάς τοιχογραφίας. 
Τέλος άρνεΐται νά αναγνώριση άρχομένην παρακμήν εις τά έργα τής 
τελικής νεοανακτορικής φάσεως, ως έπραξαν πολλοί" αναγνωρίζει α
πλώς μιάν απλήν μετατόπισιν τού κέντρου τού βάρους εις τήν σχέσιν 
πραγματικότητος καί καλλιτέχνου Τά δημιουργήματά της παραμένουν 
πάντοτε αριστουργήματα.

Τήν αυτήν θερμήν συνηγορίαν συνεχίζει δ Ζ. διά τήν δημιουργίαν 
τής τελευταίας ύστερομινωικής φάσεως, τήν οποίαν πάντες οί επιστή
μονες ωνόμασαν περίοδον παρακμής. Πολλά τών έργων της χαρακτη
ρίζει ως εξόχως εκφραστικά καί σχεδόν μνημειώδη. Ακόμη καί εις τά 
έργα δ'που έκορυφώθη ή σχηματοποίησις τών μορφών δ δημιουργός, 
λέγει, δεν έχασε τήν αΐσθησιν τής άτομικότητος τών αντικειμένων καί 
εξακολουθεί πάντοτε νά έκφράζη τά αόρατα καί μυστηριώδη δεσμά τά 
δποΐα ενώνουν τήν πραγματικότητα μέ τον δημιουργόν. Εις τάς πλεί- 
στας τών περιπτώσεων πρόκειται περί συνυπάρξεως διαφόρων τρόπων 
έκφράσεως, ως συνέβη καί εις τήν παλαιολιθικήν ακόμη περίοδον, μιας 
φυσιοκρατικής, μιας άπλοποιητικής καί μιας γεωμετρικής διακοσμητι- 
κής. Αϊ τρεις αύταί εκφράσεις εξακολουθούν νά υπάρχουν καί σήμερον 
παραλλήλως εις τήν τέχνην. °’Αν ή τελική καταστροφή δέν διέκοπτε 
τον ρούν, ή επαναφορά ισορροπίας πραγματικού καί άφηρημένου θά 
άπεκαθίστατο, ως τείνει νά άποκατασταθή είς τήν σύγχρονον τέχνην. 
Τά μεγάλα πήλινα είδωλα από τον υπομινωικόν συνοικισμόν τού Καρ
φιού Λασιθίου φαίνεται δτι τό άποδεικνύουν.

Τό βιβλίον κλείει μέ δύο κεφάλαια τά δποΐα Ιν συντόμφ πραγμα
τεύονται δύο από τά πλέον ενδιαφέροντα θέματα τού μινωικοΰ κύκλου, 
τήν γραφήν καί τήν χρονολογίαν, θέματα τά όποια τελευταίως εγένον- 
το λίαν επίκαιρα άφ’ ενός μέ τήν άναγγελθείσαν άποκρυπτογράφησιν 
καί άνάγνωσιν τών πινακίδων τού συστήματος Β τής Κνωσού καί τής
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ηπειρωτικής μυκηναϊκής Ελλάδος, άφ’ ετέρου με τήν συζητουμένην 
βράχυνσιν ή ολοκληρωτικήν άναμόρφωσιν τοΰ έπικρατήσαντος χρονο
λογικού συστήματος τοΰ Έβανς. Τό τελευταΐον κεφάλαιον, γραφέν υπό 
τοΰ ύπογράφοντος τήν παρούσαν κριτικήν, συγκεφαλαιώνει τό δλον 
πρόβλημα, εκθέτει τά διάφορα χρονολογικά συστήματα καϊ προτείνει 
εφαρμογήν συστήματος πολύ πρακτικωτέρου, προς αποφυγήν τής κρα- 
τουσης περί τήν μινωικήν χρονολογίαν συγχιίσεως.

Μεταξύ των δύο κεφαλαίων παρεντίθεται χάρτης σημείων τά κύρια 
σημεία εις ά άνευρέθησαν νεολιθικά! ή μινωικαί αρχαιότητες, περί 
των οποίων γίνεται λόγος εις τό βιβλίον.

Αΐ έπιτασσόμεναι σημειώσεις περιέχουν ικανόν μέρος τής μινωι- 
κής βιβλιογραφίας, ήτις συμπληροΰται εις τό τέλος. Ό χειριζόμενος 
τό βιβλίον δέον νά λάβη ύπ’ δψιν τούς πίνακας και τάς διορθώσεις.

’Έργα τόσον μνημειώδη ώς τό τοΰ Ζ. ίστανται ύπεράνω πάσης 
κριτικής. Διά τοΰτο πιστεύω δτι κατ’ ούδέν μειοΰται ή αξία τοΰ βι
βλίου καί ουδόλως άφαιρεΐταί τι από τον θαυμασμόν τον όποιον αί- 
σθανόμεθα απέναντι μιας τόσον εξόχου προσπάθειας, αν προστεθούν 
ενταύθα γενικαί καί είδικαί τινες παρατηρήσεις, αί όποΐαι ίσως, αν 
ληφθοΰν ύπ’ ό'ψει κατά τήν δευτέραν έκδοσιν τοΰ βιβλίου, άναμενο- 
μένην ως λίαν προσεχή, θά τό εμφανίσουν ακόμη τελειότερον. Ό συγ- 
γραφεύς δεν είναι ό ειδικός αρχαιολόγος, άλλ’ ούτε θέλει νά είναι' ή 
κουσεν δμως καί θέλει πάντοτε ν’ άκούη τήν γνώμην των ειδικών. 
Είναι ακόμη βέβαιον, δτι πολλά πράγματα διέφυγον από τον έλεγχόν 
του καί τοΰτο λόγφ τής ύφισταμένης είσέτι τεχνικής άνεπαρκείας, τής 
έλλείψεως ίκανοΰ χρόνου καί επαρκών βοηθουσών δυνάμεων.

'Ο συγγραφεύς εστηρίχθη αποκλειστικούς εις τό υλικόν τοΰ Μου
σείου ‘Ηρακλείου (με μίαν μόνον έξαίρεσιν, τον λατρευτήν τοΰ Eeyde 
πίν. 496 * 497). Ή μονομέρεια αύτη στερεί τον χειριζόμενον τό έρ- 
γον από τήν ευκαιρίαν νά γνωρίση πολλά μινωικά αριστουργήματα, 
ευρισκόμενα εις επαρχιακός συλλογάς τής Κρήτης, εις τήν συλλογήν 
τοΰ ιατρού Γιαμαλάκη, εις τό Ashmolean Museum καί εις τινα άλλα 
ευρωπαϊκά ή αμερικανικά Μουσεία.

Παρατηρεί τις παραλλήλως μίαν σχετικώς άνισόμετρον αντιπροσώ
πευσή τών διαφόρων περιόδων καί των διαφόροον καλλιτεχνικών πε
δίων δημιουργίας. ’Αποκτά τις τήν αΐσθησιν δτι ό Ζ. ήρχισε τήν ερ
γασίαν από τά αντικείμενα τών παλαιοτέρων περιόδων και κατεδαπά- 
νησεν εις αύτάς τό μεγαλύτερον μέρος τών δυνάμεών του, ώστε νά μή 
δυνηθή νά παρακολουθήσω άναλόγως τάς λοιπάς περιόδους. ’Ίσωϊ 
δμως τοΰτο οφείλεται εις τήν ιδιαιτέραν τουκλίσιν προς τά βήματα πρώ
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της γενέσεως' ίκανώς εξ άλλου άντεπροσωπεύθη ή έσχατη (μετανακτο- 
ρική) φάσις, προς την οποίαν επίσης αισθάνεται ιδιαιτέραν έλξιν. Θλί
βεται τις διότι αΐ μινωικαί τοιχογραφίαι δεν άπεικονίσθησαν έπαρ- 
κώς (τινά των πλέον γνωστών θεμάτων δεν περιελήφθησαν και ήγνο- 
ήθησαν τά σημαντικά εις τεμάχια τοιχογραφήματα). “Ισως ο Ζ. επί- 
στευσεν ότι ή τοιχογραφία μόνον έγχρωμος ήδυνατο νά άποδοθή και 
ό αριθμός των εγχρώμων πινάκων δεν ητο δυνατόν νά είναι μέγας. 
’Έχω την γνώμην ότι θά έδει νά καταβληθη μεγαλυτέρα προσπάθεια 
εις το νά περιληφθοΰν περισσότεροι καί καλυτέρας ποιότητος έγχρωμοι 
πίνακες, άφοϋ το χρώμα είναι εν τών κυριωτέρων στοιχείων τής μι- 
νωικης δημιουργίας. Θά έπεθύμει τις λ χ. νά ϊδη περισσότερα έγχρω
μα καμαραϊκά αγγεία. Φαίνεται, εις την τεχνικήν ανεπάρκειαν οφεί
λεται ή όχι απολύτως ακριβής άπόδοσις τών χρωμάτων τών τοιχογρα
φιών, διότι, καθ’ δσον ενθυμούμαι, αί έγχρωμοι φωτογραφίαι ειχον 
θαυμασίαν επιτυχίαν. Θά ηΰχετό τις νά άντεκαθίσταντο αϊ απεικονί
σεις πολύ ίσχυρώς αναστηλωμένων τμημάτων τού ’Ανακτόρου Κνωσού 
(είκ. 9 - 12) μέ άλλας, αΐτινες αποδίδουν διασωζόμενα ερείπια. Αΐ ει
κόνες 39 και 40 τών Γουρνιών δεν είναι άντιπροσωπευτικαί, οι περι
φερικοί ή κλιμακηδόν άνερχόμενοι πλακόστρωτοι δρομίσκοι θά παρεί- 
χοντο καλύτερον διά χαρακτηριστικήν άπεικόνισιν. ΕΙς τάς φωτογρα
φίας τών σπηλαίων (53 - 54) αισθάνεται τις πολύ τήν απουσίαν τής 
χαρακτηριστικής είκόνος τών εντός τεμένους σταλακτιτών τού Σπη
λαίου τής Ε’ιλειθυίας. Ουσιαστικοί παραλείψεις σημαντικών αντικειμέ
νων δεν είναι πολλαί, αλλά μέ εύχαρίστησιν θά έβλεπέ τις τό χρυσούν 
κόσμημα τών μελισσών εκ τής νεκροπόλεως Χρυσολάκκου τών Μαλίων, 
τό καρδιόσχημον περίαπτον μέ εξ ανάγλυφα μικροσκοπικά μαγικά αν
τικείμενα από τήν 'Αγίαν Τριάδα, τούς πελωρίους διπλούς πελέκεις 
τού Μεγάρου Νίρου, τό μοναδικόν ρυτόν έξ όψιανού τής Τυλίσου, τι- 
νάς έκ τών καλυτέρων ανακτορικών τριώτων αμφορέων καί πίθων καί 
τήν λίαν σημαντικήν διά τάς παραστάσεις της σαρκοφάγον έκ Παλαι- 
κάστρου. Παραλείπω τά αντικείμενα εκείνα τών οποίων τήν άπεικόνι- 
σιν έμπόδισεν ή μή εΐσέτι πρώτη δημοσίευσίς των, ή οποία δικαιω- 
ματικώς ανήκει εις τούς ανασκαφείς. Είναι ήδη αρκετόν δτι ό Ζ. έζή- 
τησε καί έλαβεν άδειαν δημοσιεύσεως ό'χι ολίγων αδημοσίευτων σημαν
τικών αντικειμένων.

Προφανώς ή ποικιλία καί ή αισθητική εναλλαγή κατά τήν παρου- 
σίασιν άπησχόλησε περισσότερον τον συγγραφέα, παρά ή αύστηρώς 
κατά περιόδους και είδη κατάταξις τού υλικού. ’Άλλως θά παρέμενεν 
άνεξή/ητος μία σχετική αταξία κρατούσα κατά τήν παρουσίασιν ταύ- 
την, καί ή οποία φέρει ποιαν τινα σύγχυσιν εις τον προσπαθούντα νά
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σχηματίση σαφεστέραν άντίληψιν τής εξελίξεως και των παραλλαγών 
των ειδών δημιουργίας.

Ή σύγχυσις αύτη έπετάθη διότι ό συγγραφεύς δεν κατώρθωσε νά 
συσχετίση ακριβώς τάς δυο ανακτορικός περιόδους κα'ι τάς διαδοχικός 
φάσεις των, την προηγηθείσαν και άκολουθήσασαν περίοδον μέ τάς 
περιόδους τής χρονολογίας ’Έβανς, ή οποία ώς γνωστόν διηρθρώθη 
μέ βάσιν την έξέλιξιν τής κεραμεικής. Εις τήν σΰγχυσιν ταύτην εξακο
λουθούν νά περιπίπτουν και αρχαιολόγοι καί ακριβώς προς άποφυ 
γην ταΰτης έπρότεινα τήν χρησιμοποίησιν νέας διαιρέσεως μέ βάσιν 
τάς ανακτορικός περιόδους. Οϋτω 6 Ζ. άπέδωσεν εις τήν παλαιοανα- 
κτορικήν περίοδον πλήθος αντικειμένων, άνηκόντων απλώς εις τήν 
πρώτην φάσιν τών νέων ανακτόρων (ΜΜΙΙΙ). Επίσης άπέδωσεν εις 
τήν αυτήν περίοδον αντικείμενα τά όποια ανήκουν εις τήν αμέσως 
προηγηθείσαν τής οικοδομής τών ανακτόρων φάσιν, τήν ΜΜΙα. Τέ
λος έχαρακτήρισε (σ. 504) τήν ΥΜΙΙΙ περίοδον, ώς τελευταίαν νεο- 
ανακτορικήν φάσιν, ενώ αύτη είναι μετανακτορική. Είναι προφανές δ'τι 
δυσκόλως θά ήδύνατό τις νά παρακολούθηση τούς κυρίους σταθμούς 
εξελίξεως, δημιουργών τομός εις τό τέλος τής πρωτομινωικής καί με- 
σομινωικής περιόδου. Μικροτέρα σύνχυσις είναι εκείνη ή οποία δη
μιουργεί χωριστήν ύπονεολιθικήν περίοδον, δταν τούς χαρακτηριστι
κούς ρυθμούς τής περιόδου ταύτης (Πύργου, 'Αγ. Όνουφρίου, μονό
χρωμα Μεσαράς καί Άνατολ. Κρήτης) ανάγει εις τήν πρωτομινωικήν 
περίοδον. Ύπονεολιθική είναι ή πρώτη εκ τών τριών φάσεων τής πρω
τομινωικής. Ή έξίσωσις επί κεφαλής τών κεφαλαίων τής ιστορικής ει
σαγωγής (προανακτορικής μέ πρωτομινωικήν, πρωτοανακτορικής μέ με- 
σομινωικήν, νεοανακτορικής μέ ύστερομινωικήν) είναι βεβαίως εσφαλμέ
νη, είχε δέ έν επί πλέον λυπηρόν αποτέλεσμα, νά μή προστεθή ίδιον κε- 
φάλαιον μετανακτορικής περιόδου, καίτοι έσημειώθη δρθώς ή διάρκεια 
τής νεοανακτορικής μέχρι τό 1400 π. X. Ουσιαστική δέ συνέπεια τής 
ούτω προελθούσης συγχΰσεως είναι δτι κατέστη δΰσκολον νά έρμηνευ- 
θοϋν ώρισμέναι νέαι δημιουργίαι, ώς ή πηλοπλαστική, γνωσθεΐσα κυ
ρίως διά τού 'Ιερού τού Πισκοκεφάλου, τής πρώτης νεοανακτορικής 
φάσεως (ΜΜΙΙΙ), ώς καί ή σύγχρονος τεχνική τής φαγεντιανής, εντός 
τού πλαισίου τής παλαιοανακτορικής δημιουργίας (ΜΜΙβ - ΜΜΙΙβ).

Σημαντική έλλειψις τού βιβλίου είναι ή παράλειψις πίνακος τών 
εικόνων, επί τοσούτον μάλλον οδυνηρά καθ’ δσον ή κατάτιχξίς των 
δέν είναι αύστηρώς επιστημονική.

Εις τά καθ’ έκαστα κεφάλαια ας μού επιτροπή νά παρατηρήσω τά 
ακόλουθα :
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Θά ήτο ίσιος προτιμότερον νά έγίνετο αντί απλής αναγραφής των άνασκα- 
φών άξιολόγησις των σπουδαιότερων, παραλειπομένων τών δοκιμαστικών, των 
ατελείωτων ή τών δλως μεμονωμένων άλλως δ εξαντλητικός κατάλογος τών 
άνασκαφών θά έφερε πολύ μακράν, χωρίς νά πρόσθεση τι ουσιαστικόν ‘Ονό
ματα πολλών άνασκαφέων παρελείφθησαν, ενώ άνεγράφησαν άλλα μάλλον δευ- 
τερευόντων. Θεωρώ παράλειψιν δτι δέν έγένετο μνεία τοϋ άρχιτέκτονος - αρ
χαιολόγου Piet de Jong καί τοϋ ζωγράφου Stefani, άμφοτέρων επί μακρόν 
έργασθέντων έν Κνωσφ καί Φαιστώ. Θά ήτο σκόπιμον νά προσετίθετο βρα
χεία ιστορία τοϋ Μουσείου Ηρακλείου, άφοϋ μάλιστα εις τό περιεχόμενον σύ· 
τοϋ στηρίζεται τό βιβλίον

Είς την περιγραφήν τής έξελίξεως τής νεολιθικής περιόδου δέν διεστάλη- 
σαν σαφώς κατά τά προϊόντα των αί τρεις φάσεις Ευρίσκω δτι γενικώς ΰπε- 
τιμήθη πολύ ή κρητική νεολιθική παραγωγή απέναντι τής παραγωγής τής Θεσ
σαλίας, Τρανσυλβανίας καί 'Ιράν - Μεσοποταμίας. Ή ποικιλία τής χαρακτής 
διακοσμήσεως, ή θαυμασία στολίδωσις τής επιφάνειας, ή εξαίρετος ποιότης τής 
στιλβώσειος, ή υπαρξις λεπτοτάτων αγγείων καί ή επιφανειακή πολύχρωμος 
χρώσις (μελετηθεΐσα τό πρώτον έν Φαιστφ) δέν έξετιμήθησαν δσον έπρεπε.

Άτυχώς τά προδυναστικά αγγεία δέν εΰρέθησαν εντός καθιυρισμένων πρω
τομινωικών στρωμάτων.—Έκ παραδρομής έσημειώθη ως χρονολογία τοϋ προ- 
χιττιτικοϋ πολιτισμού 2300 - 1200 π. X. — Είναι πολύ αμφίβολον άν τά χρυσά 
κοσμήματα τής Οϋρ είναι τά πρότυπα τών χρυσών πρωτομινωικών κοσμημά
των.—Αί πρωτολιβυκαί σχέσεις δέν ανάγονται είς τό τέλος, άλλ'είς τήν αρχήν 
τής πρωτομινωικής περιόδου.

Αί πριγκηπικαί έπαύλεις καί αί ευρύχωροι κατοικίαι δέν ανήκουν είς τήν 
παλαιονακτορικήν περίοδον, αλλά είς τήν δευτέραν φάσιν τής νεοανακτορικής.— 
Τό κέντρον τοϋ βάρους κατά τήν πρωτομινωικήν περίοδον δέν είναι μόνον είς 
τήν Άνατολ. Κρήτην, άλλά καί είς τήν νότιον Κεντρικήν (πεδιάδα Μεσαράς).— 
Οί “Ιωνες δέν ήσαν Μινύαι καί ό μεσοελλαδικός πολιτισμός δέν είναι μινυα- 
κός· έκ παρεξηγήσεως ώνομάσθησαν υπό τοϋ Schliemann μινυακά αγγεία τά τε- 
φρά μεσοελλαδικά.—’Αποικιών μινωικών έγκατάστασις δέν φαίνεται νά έγινε 
κατά τήν παλαιοανακτορικήν έποχήν παρά μόνον είς τήν Φυλακωπήν τής Μή
λου.—Αί σχέσεις μέ τήν ’Ανατολήν δέν φαίνονται άμεσοι' εισαγωγή κυλίνδρων 
τινων δέν άποδεικνύει πυκνήν έπικοινωνίαν υπάρχουν δμως δεσμά συγγένειας, 
άγνωστον από πότε χρονολογούμενα. Είς ταΰτα οφείλονται αί ομοιότητες άντι- 
κειμένων τοϋ Σουμεριακοΰ κύκλου μέ αντίστοιχα μινωικά ή άνάλογοι θρησκευ
τικοί αντιλήψεις τής Μεσοποταμίας καί τής Άνατολίας.—Ή χρονολογία τής 
έλεύσεως είς τήν Κρήτην τοϋ έκ διορίτου ειδωλίου τοϋ Waset User δέν είναι 
ΥΜΙΙ, άλλά ΜΜΙΙ.—Ό ρόλος τής Άνατολ. Κρήτης κατά τήν παλαιονακτορι- 
κήν περίοδον δέν φαίνεται δευτερεύων.

Ό συγγραφεύς δέν άσχολεΐται σχεδόν μέ τό ζήτημα τής αίφνηδίας γενέ- 
σεως τοϋ μυκηναϊκού πολιτισμού είτε κατά τήν άποψιν περί εύρέος άποικι- 
σμοΰ τοϋ Έβανς είτε κατά τήν άποψιν περί έπιδρομής είς τήν Κρήτην τών 
’Αχαιών καί μεταφοράς θησαυρών, τεχνιτών κλπ. τών Wace, Karo κ.ά., καί- 
τοι φαίνεται παραδεχόμενος τήν πρώτην, άφοϋ παραδέχεται τήν καταστροφήν 
τοϋ 1600 ως γεωλογικής φύσεως καί όμιλεΐ περί εύρέος άποικισμοϋ τών νή
σων.—Τά ονόματα είς γενικήν πτώσιν Oeneus, Spermous, Helaisos κακώς α
ποδίδουν τά : Οίνοϋς, Σπερμοϋς καί Έλαΐδος.—Τό χαρακτηριστικόν είδώλιον 
έκ τοϋ σπηλαίου Πατσοΰ τής είκ. 801, άφοϋ είναι ΥΜΙΙΙ, δέν είναι δυνατόν
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νά εΐναι προγενέστερον ιού 1400 καί απέχει οίσθητώς τής χρονολογίας αυτής.— 
'Αντί Menheperre Senet γράφε Men · cheper - re - seneb, αντί Athaimenes 
γρήφε Althaimenes.—Ή προταθεΐσα έξίσωσις τών Zakkara μέ τούς Τεΰκρους 
ή τούς κατοίκους τοΰ Ζάκρου εις οΰδέν στηρίζεται.

Καίτοι αναγνωρίζω ότι όρθώς έπέμεινεν ό συγγροφεΰς εις τό κεψάλαιον 
τής θρησκείας, ώς κυρίου κινήτρου τής μινωικής δημιουργίας, ευρίσκω δτι ή 
διαπραγμάτευσις έγένετο κατ' άσύμμετρον τρόπον, δστις είναι δυνατόν νά πα
ραπλανήσει τόν αναγνώστην. Άκολουθήσας τάς ειδικός μελετάς περιέλαβεν ε
ξαντλητικούς καταλόγους τών 'Ιερών Κορυφών καί τών Κρυπτών ιών οικιακών 
ιερών, ουτω δέ παρουσιάζεται ελλιπής ή αναγραφή τών άλλου τύπου ιερών δω. 
ματίων (τριμερών ιερών, τοΰ οποίου νΰν τό χαρακτηριστικώτερον παράδειγμα 
είναι τό ιερόν τοΰ Μεγάρου Βαθυπέτρου, τών μετά θρανίου ιερών, τών ιερών 
σπηλαίων, τών ιερών κρηνών κλπ.). Άντιδρών εις τήν γενικήν παραμέλησιν τής 
πλευράς τής λατρείας ουρανίων θεοτήτων έκ μέρους τών ειδικών επιστημόνων , 
περιέστη 6 Ζ εις τό ακριβώς αντίθετον: είς τήν παραδοχήν σχεδόν άποκλει- 
στικώς ουρανίων θεοτήτων, αΐτινες περιεβλήθησαν βαθμηδόν μέ πολύ εόρυτέ- 
ραν, σχεδόν καθολικήν κοσμικήν εξουσίαν καί ένεφανίσθησαν είς ποικίλας πα- 
ραλλαγάς μορφών (avatars). Είς τό τελευταΐον γενικεύεται μία σύγχυσις μετα
ξύ θεότητος, συμβόλου, ακολούθου ζώου καί τοΰ διεπομένου ύπ" αυτής κόσμου. 
Οΰσιαστικώς δέ τού διαφεύγει ή σπουδαιότης, εντός τοΰ μινωικοϋ τελετουργι
κού, τοΰ ίεροΰ δράματος, τοΰ θανάτου καί τής άναστάσεως τοΰ νεαρού θεού 
τής βλαστήσεως, τό όποιον τόσαι παραστάσεις καί παραδόσεις βεβαιοΰν. Ίσως 
τοΰτο συνέβη διότι ό Ζ. δέν παραδέχεται τήν λατρείαν τοΰ άρρενος ίσχυροΰ 
θεοΰ ούτε τοΰ νεαροΰ, έσαεί μεταβαλλόμενου, θεοΰ. Καί δμως τοΰ μέν δευτέ
ρου υπάρχουν απεικονίσεις, τοΰ δέ πρώτου ή παραδοχή είναι αναγκαία λόγψ 
τής έκτάσεως τής λατρείας τοΰ θεοΰ ταύρου.

Καίτοι είναι πιθανόν οτι πολλά σκεύη καί εργαλεία κοινής έμφονίσεως 
έχρησιμοποιήθησαν διά τελετουργικούς σκοπούς καί δτι ιερά έννοια ύπεκρύ- 
πτετο είς τόν τόσον επιμόνως είκονιζόμενον κόσμον βασικών διακοσμήσεων 
(σπείρας, σβάστικα, άστέρος κλπ.), χλωρίδος, θαλασσίων δντων, είναι επικίν
δυνον νά προβάλη τις τήν σχέσιν τούτων μέ τήν θρησκείαν, διότι τότε ούδέν 
δριον θά εύρίσκετο είς τήν προβολήν ταύτην.—Ή ιερά τελετουργία βεβαίως δέν 
έχει σαφή δρια μέ τάς αθλοπαιδιάς καί άλλας θεαματικός επιδείξεις, αί όποϊαι 
γίνονται πρός τιμήν τής θεότητος. Όμως είναι ορθόν νά μή γίνεται σύγχυσις 
τής τελετουργικής πράξεως καί τής έορτασίμου έπιδείξεως, ήτις είναι δυνατόν 
νά έχη ωρισμένον συμβολισμόν.

'Ορθόν θά ήτο νά μή περιελαμβάνοντο είς τόν κατάλογον τών ιερών σπη
λαίων ταφικά σπήλαια (ώς τό τής Μαρωνιάς) ή σπήλαια διά τά όποια δέν έχει 
άποδειχθή δτι υπήρξαν τόποι λατρείας (ως τό τοΰ Μιαμοΰ ή τό τοΰ Καστελ- 
λίου Πεδιάδος). Τοΰ σπηλαίου Ψυχροΰ ή ακμή δέν είναι είς τήν ΜΜ, αλλά 
είς τήν ΥΜ εποχήν. Τό σπήλαιον Άρκαλοχωρίου δέν είναι είς τούς πρόποδας 
τής Δίκτης. Ποίον ήτο τό σπήλαιον πλησίον είς τό Νίρου Χάνι; (σ. 29).—Γρά
φε Maza αντί Mazal (σ. BO), Edichtis αντί Entichtis. Καίτοι αί παρατηρή
σεις περί τής ίεράς χρήσεως τών χρωμάτων κυανού καί ερυθρού είναι όρθαί, 
φαίνεται υπερβολή ή υπόθεσις δτι πτηνά ή τετράποδα ή φυτά έζωγραφήθησαν 
κυανά ή ερυθρά διά μαγικό - θρησκευτικόν λόγον. Τά χριόματα ταΰτα είναι 
άπό τά ελάχιστα χρησιμοποιούμενα τής ώραιοχρωμικής κλίμακος τής μινωικής 
ζωγραφικής.—Τά μετά μαστών σκεύη (ώς τό τών Καλαθιανών τό άναφερόμενον

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:50:40 EEST - 54.161.213.156



152 Βιβλιοκρισία!.

εις τήν σελ. 36) δεν φαίνονχαι τελετουργικά, ούτε αΐ έξοχοι των ύποδηλούν μα
στούς (πρβλ. πολλά άνευρεθέντα νΰν έν Φαιστφ).—Τό χρυσοΰν εξάρτημα μέ 
τούς μαστούς προέρχεται έξ 'Αγίου Όνουφρίου (δχι έκ Μόχλου) καί όρθώς έγέ- 
νετο διόρθωσις είς τό υπότιτλον της είκ. 202 (δχι δμως εις ιό κείμενον, σ. 36). 
Οί άνακαλυφθέντες θολωτοί τάφοι μέ στρογγυλόν θάλαμον ΜΜΙΙΙβ χρόνων 
είς τήν περιοχήν μεταξύ Ηρακλείου καί Κνωσού (Τεκές καί Κεφάλα) είναι 
δύο καί δχι είς μόνον.—Οί λίθινοι κέρνοι μέ τάς πολλάς κοιλότητας άνεκαλύ- 
φθησαν κατά ιό πλείστον είς οικίας καί δχι είς τάφους (σ. 38).—Άνεύρεσις δί
σκων ζυγού έγένειο είς πολλούς τάφους καί δχι μόνον είς τόν τάφον τής Πα· 
χυίμμου. "Ισως τούτο έχει σχέσιν μέ άντίληψιν περί ψυχοστασίας.

’Αμφιβάλλω δτι τά κέρατα τών ύπονεολιθικών αγγείων Παρτίρων καί σπη
λαίου Είλειθυίας έχουν σχέσιν μέ τά ιερά διπλά κέρατα. 'Ομοίως αί προεξο- 
χαί των ξιφών τού σταυροσχήμου τύπου έκ Ζαφέρ Παπούρας καί Σανατορίου 
Κνωσού (σ. 42). Τά μηνοειδή διά μικρού σφόγγου έπαναληφθέντα κοσμήματα 
καμαραϊκών κυπέλλων δέν δύνανται επίσης νά έχουν ΐεράν σημασίαν. Αμφί
βολον είναι αν ΰπάρχη οίοδήποτε συμβολισμός είς ιόν αστέρα - ρόδακα τού έκ 
Πλατάνου πήλινου αντικειμένου (είκ. 204), άφοΰ μάλιστα τούτο είναι πώμα 
καί δχι περίαπτον.—Σημαντική σειρά βαθμιδωτών πυραμιδωτών βάσεων δι
πλών πελέκεων άνευρέθη είς τήν έπαυλιν τής Άγ. Τριάδος (σ. 43).—Ή πιθα
νή ίερότης (ορισμένων φυιών, ώς τού κρόκου καί τού κρίνου, δέν οφείλεται 
ασφαλώς είς τήν γένεσίν των έκ βολβού κεκρυμμένου είς τήν γην, άλλ' είς τήν 
μορφήν των. Είναι υπερβολή ή άναζήτησις ίεράς σημασίας είς άπαντα τά πα- 
ριστανόμενα άνθη ή βλαστούς.—Μοΰ μένει άκατανόητον ιό σημειούμενον δτι 
τό είδώλιον τής έγκυμονούσης παριστφ τήν γέννησιν ενός πιθήκου. Προφανώς 
γίνεται σύμφυρσις δύο τελείως διαφόρων αντικειμένων, ένός έκ Ι ουρνιών καί 
τού άλλου έξ Άγ. Τριάδος (σ. 47).

Ή παράστασις ιού γνωστού σφραγιδόλιθου έξ δρείας κρυστάλλου, δστις 
λέγεται δτι εύρέθη είς τό Ίδαΐον "Άντρον, είναι προσφορά θαλασσίου τρίτω- 
νος είς τήν θεότητα καί δχι, ώς καί άλλοι ύπεστήριξαν, θεά σαλπίζουσα διά 
τρίτωνος (σ. 51).—Πολύ άμφίβολον είναι δτι ή πρόχους τού Κατσαμπά (είκ. 
701) παρίσταται πολύμαστος- κυριαρχεί ή ιδέα συνηλώσεως έλασμάτων μεταλ
λικού σκεύους (πρβλ. όμοίαν δήλωσιν ήλων έπί σαρκοφάγων).—Ό Ζ. δέν ανα
φέρει παραλλήλως μέ τό πήλινον φορεϊον θεότητος ή ίερείας (σ. 55) τό φο 
ρεΐον τής γνωστής κνωσιακής τοιχογραφίας (Palanquin Fresco).—'Υπερβολή 
είναι ή άναζήτησις ίερας σημασίας είς παίγνια καθαρώς αθλητικά, οία ή πά
λη καί ή πυγμή (σ. 56)—Τέλος δέον νά παρατηρήσω δτι πολύ ολίγον ό συγγρα- 
φεύς ώμίλησε περί τών μινωικών δαιμόνων, οίτινες παίζουν, φαίνεται, σημαν
τικόν ρόλον ώς βοηθητικά! δυνάμεις τής θεότητος.

Ό Έβανς ήρμήνευσε τά πρωτολιβυκά στοιχεία τής άρχομένης πρωτομι
νωικής περιόδου ώς όφειλόμενσ δχι είς απλήν έπίδρασιν, άλλ’ είς τήν είσοδον 
είς τήν Κρήτην ένός πρωτολιβυκού φυλετικού στοιχείου. Φυλετικοί συγγένειαι 
μέ τήν ’Ανατολήν καί τήν πρωτολιβυκήν - αιγυπτιακήν περιοχήν ερμηνεύουν 
περισσότερον τάς ομοιότητας ώρισμένων αντικειμένων μέ αντίστοιχα ιών περι
οχών τούτων παρά ή ύπόθεσις δτι οί Μινωίται δημιουργοΰντες είχον πρότυπα 
σουμεριακά, βαβυλωνιακά ή πρωτολιβυκά.—Τά μικροσκοπικά λίθινα άγγεϊα δέν 
είναι χαρακτηριστικά μόνον τής δευτέρας πρωτομινωικής φάσεως, άλλά καί τής 
τελευταίας πρωτομινωικής καί τής πρώτης μεσομινωικής.—Έξ αιτίας τής προ-
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μνημονευθείσης συνδέσεως τής παλαιοανακτορικής περιόδου μέ τήν πρώτην 
νεοανακτορικήν φάσιν (ΜΜΙ1Ι) δέν γίνεται διαστολή των μορφών πρώτου καί 
δευτέρου ανακτόρου· Όμως φαίνεται ότι υπάρχει αισθητή διαφορά.—Ή πα- 
λαιοανακτορική τοιχογραφία είναι γνωστή άπδ ελάχιστα λείψανα καί ταϋτα 
είναι πάντα καθαρώς διακοσμητικά.—Ή πηλοπλαστική τοϋ τύπου τών ειδωλίων 
Πισκο: εφάλου είναι γνωστή καί εξ άλλων παραδειγμάτων τής Κεντρικής Κρή
της (είόιόλιον Φαιστού εΐκ. 460 καί κυρίως είδώλιον Συλλογής Γιαμαλάκη, τό 
άποκληθέν Βριτόμαρτις)' πάντως είναι σχετική μέ τήν παραγωγήν τών περίφη
μων ειδωλίων έκ φαγεντιανής τής Κνωσού.—Δέν γίνεται, διά τόν αυτόν ως άνω 
λόγον, σαφής διαστολή τής παλαιοανακτορικής σφραγιδογλυφίας από τήν νεο
ανακτορικήν. ’Επίσης δέν δίδεται μέ ένάργειαν τό μεταβατικόν στάδιον άπό τόν 
πολύχρωμον καμαραϊκόν εις τόν δίχρωμον νατουραλιστικόν, τό όποιον ακριβώς 
αντιπροσωπεύει ή πριότη νεοανακτορική φάσις.—Τά κύρια χαρακτηριστικά τής 
νεοανακτορικής αρχιτεκτονικής αναγράφονται ασαφώς. Τό ένιαϊον τού αρχιτεκτο
νικού σχεδίου εχει διαφύγει τήν προσοχήν τού συγγραφέως.—’Ασφαλώς ό στεα
τίτης δέν είναι ή συνηθεστέρα δλη διά τά λίθινα αγγεία τής νεοανακτορικής επο
χής, αλλά τό αλάβαστρον καί τό μάρμαρον έκ στεατίτου κατασκευάζονται μόνον 
τά μέ παραστάσεις ανάγλυφα αγγεία. Παραλείπει ό Ζ. άτυχώς νά όμιλήση περί 
τών έξ ηφαιστειογενών υλικών (βασάλτου, λιπαρίτου όψιανοΰ) αριστουργημάτων 
έκ Κνωσού, Άγ. Τριάδος καί Τυλίσου —Τά νεοανακτορικά σχήματα τών σφρα
γιδόλιθων δέν είναι «πολύ ποικίλα» (σ. 503), άλλ’ ούσιαστικώς μόνον τρία ή τέσ- 
σαρα (φακοειδές, άμυγδαλοειδές, πεπιεσμένος κύλινδρος, κυρτόν πρίσμα).—Ώς 
περίοδον παρακμής χαρακτηρίζουν τήν μετανακτορικήν μινωικήν περίοδον οί 
έπιστήμονες ασφαλώς μόνον έν αντιπαραβολή μέ τάς προηγηθείσας περιόδους 
τής ακμής' έν τφ συνόλω καί απολύτως ή περίοδος δέον νά θεωρήται ώς ακμή. 
Άτυχώς ό Ζ. δέν όμιλεϊ περί τοϋ σαφώς μυκηναϊκού χαρακτήρος τής περιόδου 
ταύτης, άλλ’ ούτε περί τής μνημειακής αρχιτεκτονικής της ώς έμφανίζεται εις 
τήν 'Αγίαν Τριάδα καί τήν Τύλισυν, τής συνεχιζομένης είσέτι τοιχογραφίας καί 
ιδίως τής έξαιρέτου τεχνικής (δπτήσεως, χρίοεως καί βερνικιού) τών αγγείων.

Εις τό κεφάλαιον τής γραφής ό Ζ. παραλείπει νά άναφέρη τήν συνέχισιν 
τής ιερογλυφικής γραφής κατά τήν ΜΜΙΙί περίοδον (πέλεκυς Άρκαλοχωρίου 
καί Δίσκος τής Φαιστού, περί τού οποίου άιυχώς δέν κάμνει λόγον).—Δέν ανα
φέρει τήν έξαίρετον εργασίαν ταξινομήσεως καί δημοσιεόσεως κειμένων τού 
Emmett Bennett, ώς καί τήν στατιστικήν μελέτην τού "Ελληνος Κτιστοπούλου 
(τόν όποιον όμως μνημονεύει εις τάς προσπάθειας άποκρυπτογραφήσεως).

Αί απόψεις περί τής γλώσσης τών μινωικών πινακίδων τού Georgiev εί
ναι διατυπωμένοι ολίγον ασαφώς. Ό Ζ. προφανώς έμελέτησε περισσότερον 
τάς εργασίας τούτου παρά τών άποκρυπτογραφησάντων τάς πινακίδας Ventris 
καί Chadwick. Οδτω όλιγώτερον μάς γνωρίζει σχετικώς μέ τήν προσπάθειαν 
τών δύο σοφών παρά περί τής εναντίον των άσκηθείσης κριτικής (ιδίως ΰπό 
τοϋ Georgiev καί τού ύπογράφοντος). Προφανώς θέλει νά καταλήξη εις τό 
τελικώς διατυπούμενον συμπέρασμα, ότι ευρισκόμεθα ακόμη πολύ μακράν 
άπό τήν βεβαιότητα άναγνώσεως καί ορθής ερμηνείας τών μινωικών πινακί
δων, καίτοι αναγνωρίζει ότι ή καταβληθεϊσα προσπάθεια αποτελεί σημαντικήν 
πρόοδον πρός τήν τελικήν επιτυχίαν.

Ό χάρτης, όπου σημειοΰνται αί αρχαιολογικοί θέσεις, έγένετο μέ μεγάλην 
επιμέλειαν, καίτοι πολύ απέχει άπό τό νά έχη περιλάβει πάντας τούς νεολιθι
κούς καί μινωικοϋς χώρους.
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Ή περί τής νεολιθικής καί μινωικής Κρήτης βιβλιογραφία διά νά etvai 
όσον πρέπει χρήσιμος θά εδει νά είναι πληρέστερα καί μάλλον συστηματική. 
Ή χρησιμοποίησις τής εί; τάς σημειώσεις παρενειρομένης βιβλιογραφίας είναι 
πολύ δύσκολος, άν μη αδύνατος.

ΟΙ πίνακες ονομάτων, ϋλης καί περιεχομένων δέν είναι δυνατόν νά θεραπεύ
σουν τήν έκ τής παραλείψεως τοΰ πίνακος των εικόνων προκύπτουσαν απορίαν.

Τά ελαφρά μειονεκτήματα τά όποια εμφανίζει τό έ'ργον τοΰ Ζερβού 
δέν είναι δυνατόν νά μειώσουν αίσθητώς την μεγίστην αξίαν του 
Μειονεκτήματα πολύ σοβαρώτερα άπαντά τις συχνά και εις αύστηρώς 
επιστημονικά βιβλία. ’Αντιθέτους αί άρεταί τοΰ έργου, τόσον ως προς 
τούς πίνακας όσον καί ώς προς τό κείμενον, είναι τόσον μεγάλαι, ώστε 
νά καθιστούν έπιβαλλομένην την άπόκτησιν αυτού δι’ δσους έχουν εν
διαφέρον διά την εύρυτέραν αισθητικήν μόρφωσιν καί βαθυτέραν γνώ- 
σιν τής Ιστορίας τής ανθρώπινης έξελίξεως. Πάς έπαινος οφείλεται 
προς τον μοχθήσαντα διά τήν παρουσίασιν τού αληθώς μνημειώδους 
έργου καί πάσα ευχή επιβάλλεται νά συνοδεύση τήν έμφάνισίν του δια 
τήν όλοκλήρωσιν τής προσπάθειας.

Ν. ΠΛΑΤΩΝ
Διευθυντής τοΰ Μουσείου Ηρακλείου

Fritz Scbachermeyr, Die altesten Kulturen Grie- 
chenlands, Stuttgart 1955, σ. 300, Taf. XVI.

Τά συνθετικά βιβλία τά διαπραγματευόμενα βασικά θέματα τοΰ 
προϊστορικού κύκλου ωρισμένης περιοχής είναι πολύ ολίγα’ ακόμη δέ 
δλιγώτερα είναι Ικεΐνα τά όποια, στηριζόμενα εις τήν συγκριτικήν αρ
χαιολογίαν, πραγματεύονται γενικόν θέμα διό τήν εύρεΐαν περιοχήν 
τού προϊστορικού κόσμου, κατά τρόπον διδακτικόν τών δεσμών των 
διαφόρων εντός αυτού κύκλων καί τής συνεξελίξεως τού πολιτισμού 
των. Διά τούτο τό βιβλίον τού S. δέον νά χαιρετισθή μέ ιδιαιτέραν 
χαράν, διότι πραγματεύεται περί τών άρχαιοτάτων πολιτισμών τής Ελ
λάδος έν τή συσχετίσει των μέ τούς άλλους συγχρόνους προελληνικούς 
κύκλους. Εις τό έργον δέν περιελήφθη ό κρητομυκηναϊκός κύκλος, δι
ότι ή έκτασις τοΰ θέματος επέβαλλε τήν χωριστήν τούτου διαπραγμά
τευσή, ήτις εύχόμεθανά γίνη λίαν προσεχώς. Ώς κάτω χρονικόν όριον 
έχει τεθή τό έτος 2000 π. X., δηλ. ή αρχή τών παλαιοτέρων ανακτό
ρων τής Κρήτης καί τού μεσοελλαδικού πολιτισμού.

Καί ήτο πλέον καιοός νά εμφανισθή έν τοιούτον συνθετικόν έρ-
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