Μανόλης ΑΛΕΞΑΚΗΣ

Μινωική κοινωνία και αισθητική
στη νεοανακτορική περίοδο

Έ

ΝΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟ-

ήσουμε έναν πολιτισμό, έναν αρχαίο πολιτισμό, προϊστορικό, του
οποίου δεν έχουμε κείμενα και μαρτυρίες, είναι εκείνος της ανάλυσης των έργων του. Έργα που συνδέονται με την καθημερινή του ζωή,
χώροι διαμονής, εργαλεία και δημιουργήματα στα οποία αποτυπώνονται
με τον πιο αδιάψευστο τρόπο, οι αντιλήψεις, το επίπεδο ζωής, το πολιτικό και ιδεολογικό πλαίσιο το οποίο τα γέννησε.
Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να συνθέσουμε την ταυτότητα των ανθρώπων που έζησαν στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ο πολιτισμός
περιλαμβάνει τη γνώση, τις πεποιθήσεις, την τέχνη, την ηθική, το δίκαιο,
τα έθιμα και τις άλλες ικανότητες ή συνήθειες που αποκτήθηκαν από τον
άνθρωπο ως μέλος της κοινωνίας (Cuche D. 2001, σελ. 33). Είναι πια εδραιωμένη η άποψη πως κάθε πολιτισμός εκφράζει και εξυπηρετεί τις
ανάγκες μιας συγκεκριμένης κοινωνίας σε μια δεδομένη στιγμή της πορείας της. Βεβαίως περιλαμβάνει και στοιχεία που μια κοινωνία κληρονομεί, επιτεύγματα, γνώσεις, τεχνικές και πνευματικές (Τσαούσης Δ.
1984, σελ. 221) μια που συνεχίζει πάνω στα θεμέλια των περιόδων που
προηγήθηκαν.
Ως εκ τούτου τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας ομάδας ή ενός λαού
στο χρόνο, συνθέτουν την ταυτότητα του, σύνθεση παρελθόντος και παρόντος όπως αυτά συγκροτούνται μέσα από κριτήρια με ιδιαίτερη βαρύτητα, όπως είναι η γλώσσα, η γραφή, η θρησκεία, η σχέση του ανθρώπου
με τον τόπο, οι ασχολίες του, οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει. Με αυτά το
άτομο γεννιέται μεγαλώνει και αφομοιώνει την νοοτροπία και την «ιδιοφυία» του (Cuche D. 2001, σελ. 148 - 149). Την ατομική και τη συλλογική. Πάνω σε αυτά και μέσω αυτών προβάλλονται οι στόχοι και οι επιθυ-
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μίες του, η εικόνα που δημιουργεί για τη ζωή του, στοιχείο των αναγκών
του, βιολογικών, πνευματικών και ψυχικών (Καστοριάδης, Κ., 1999),
αλλά και ό,τι ο ίδιος εκτιμά ως δική του εικόνα και θέτει ως δικό του
στόχο.
Αξίζει εξ αρχής να υπογραμμιστεί πως κάθε ταυτότητα, κτίζεται ταυτόχρονα με βάση τις συνθήκες που επικρατούν τόσο στο επίπεδο που αναφέρθηκε που αφορά στον αυτοπροσδιορισμό μιας κοινωνίας, αλλά σε
ένα μεγάλο βαθμό εξαρτάται και από τις αλληλεπιδράσεις που δέχεται
κάθε χρονική στιγμή. Ως εκ τούτου είναι φυσικό να αναγνωρίζεται και να
αντανακλάται σε αυτήν την ταυτότητα, εκτός από τη ρευστότητα – εξέλιξη, και μια πολυσημία (Cuche D. 2001, σελ. 161), μήτρα γόνιμη για την
ανανέωση κάθε κοινωνίας.

Πολιτισμός και Αισθητική
Κάθε προσέγγιση συμπεριλαμβάνει παραμέτρους όπως αυτήν της
χρονικότητας. Κάθε δημιουργός μεταφέρει τις γνώσεις του και τα βιώματα του, τον τρόπο με τον οποίο η εποχή του και ο ίδιος προσεγγίζει τη
συγκεκριμένη δημιουργία. Ταυτόχρονα διατηρεί τις κατακτήσεις των
προκατόχων του, τις εξελίσσει, τις μεταμορφώνει.
Τα έργα ενός πολιτισμού αποτυπώνουν με αδιάψευστο τρόπο τα χαρακτηριστικά μιας εποχής, μιας περιόδου. Ξεχωριστό βέβαια ρόλο, αποδεικτικό του περιεχομένου ενός πολιτισμού διαδραματίζει η αισθητική.
Όταν αναφερόμαστε σε αυτήν δεν περιοριζόμαστε μόνο στη μορφή.
Μια ξεχωριστής βαρύτητας παράμετρος είναι αυτή που σχετίζεται με
τα υλικά που επιλέγονται και αξιοποιούνται προκειμένου να προκύψει
ένα νέο μοναδικό «έργο», καλλιτεχνικό ή όχι. Η επιλογή των υλικών
προϋποθέτει μια σαφή προτίμηση σε ιδιότητες που μπορούν να εκφράσουν αυτό που ο τεχνίτης επιδιώκει. Βεβαίως η μορφή είναι η παράμετρος εκείνη που μας καθοδηγεί μια που δημιουργεί την εικόνα, την κατεξοχήν, την πρώτη αίσθηση που ένα αντικείμενο μας προκαλεί. Σε κάθε
περίπτωση υλικά – μορφή συνθέτονται και για το λόγο αυτό είναι μάλλον
αδόκιμο να μένουμε σε τέτοιους διαχωρισμούς.
Θα εστιάσουμε την προσοχή μας στη σχέση μορφής – υλικών και περιεχομένου προκειμένου να κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε την εποχή που έχουμε επιλέξει, τα έργα της, και μέσω αυτών τον ίδιο τον Μινωϊκό Πολιτισμό κατά τη Νεοανακτορική περίοδο. Μας ενδιαφέρει κυρίως να ψηλαφήσουμε τις ιδέες που βρίσκονται μέσα στα έργα αυτά, το
12
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ιδεολογικό τους αποτύπωμα τον πιο αδιάψευστο δρόμο προκειμένου να
δούμε τη ζωή και την οργάνωση της στην περίοδο αυτή.
Τα έργα που θα προσεγγίσουμε, είναι «έργα τέχνης» με την αρχαιοελληνική σημασία του όρου, δημιουργήματα δηλαδή ανθρώπινα, που συνδέονται με διαφορετικές πτυχές της ζωής εκείνης της περιόδου. Δεχόμαστε την άποψη πως η τέχνη είναι ένα «έργο» κοινωνικοποιημένο, στη λογική πως μπορούμε να δούμε σε αυτό αποτυπωμένες τις κοινωνικές συνθήκες, τις συμβάσεις και τον τρόπο οργάνωσης μιας κοινωνίας. Άποψη
μας είναι πως πολλές φορές η μελέτη αρχαίων πολιτισμών, σταματά σε
διαχωρισμούς, που εκτός από τη μεθοδολογική τους αξία που είναι αναμφισβήτητη, οδηγεί σε μια αποσπασματική προσέγγιση τους. Κινούμαστε με τον τρόπο αυτό μέσα από μια προβολή προεκτιμήσεων, θα λέγαμε «προκαταλήψεων» προκειμένου να φωτίσουμε άλλες εποχές. Είναι
γεγονός πως τις προσεγγίσεις μας χαρακτηρίζει μια αντίληψη «πρωτογονισμού», εκείνη που θεωρεί πως η εξέλιξη του πολιτισμού είναι γραμμική
και ως εκ τούτου η εποχή μας κατέχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο και το
προνόμιο να γνωρίζει όσο καμία άλλη τον κόσμο και τα μυστικά του.
Αποκλείουμε με τον τρόπο αυτό άλλους πολιτισμούς που έχουν στο παρελθόν διακριθεί και ακμάσει, από το προνόμιο της πρόσβασης στη γνώση. Πιθανότατα σε ορισμένους τομείς, οι γνώσεις τους να ήταν πολύ πιο
πάνω από εκεί που εμείς οι «παντογνώστες» υποψιαζόμαστε. Μια σειρά
από μοναδικά και ανεπανάληπτα έργα, ακόμη κα με τις σύγχρονες τεχνικές επεξεργασίας, το αποδεικνύουν. Οι λογικές μας εκ των πραγμάτων
περιέχουν την εμπειρία και τη γνώση μας, όπως αυτή έχει στοιχειοθετηθεί στο σήμερα. Καλό είναι όμως να μπορούμε να δούμε στα έργα άλλων
εποχών δυνατότητες και καινοτομίες, μια και τα ίδια αποτελούν αδιάψευστα τεκμήρια τους.
Η τέχνη για μας, έχει σημασία πρωταρχική, γιατί όπως ο Γκωγκέν δήλωνε, «σε αυτήν η ιδεολογία έχει την πρωτοκαθεδρία». Το υλικό, το
χρώμα, το σχέδιο, η τυπολογία, η θεματολογία, αποκτούν σε κάθε δημιουργία ιδεολογικό περιεχόμενο. Περιέχουν, άλλα σε μικρότερο και άλλα
σε μεγαλύτερο βαθμό, τη θεώρηση του κόσμου, αναδεικνύουν έννοιες
που δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε, αφού μας λείπει η ίδια η ζωή. Αναφέρομαι στις πρωταρχικές ανθρώπινες εκφράσεις της χαράς, της ευτυχίας, της αγωνίας και του φόβου. Της ταραχής και της ηρεμίας, της σιγουριάς και του τρόμου. Περιέχουν τα έργα μας, τη θεώρηση του κόσμου, με την πρωταρχική του σημασία, του ωραίου, εκείνου που δίνει
νόημα και περιεχόμενο στη ζωή του ανθρώπου, νυν και αεί. Αναπόσπαστο μέρος αυτής της προσέγγισης, θα αποτελέσει η σχέση του ανθρώπου
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με τη φύση. Ως το κατεξοχήν μέρος του κόσμου, όπου οι κανόνες της ισορροπίας, της αμοιβαιότητας, του σεβασμού και του μέτρου, ζουν και
ζώνονται. Από κει ο άνθρωπος – δημιουργός μπορεί να αντλήσει την έμπνευση του, τα υλικά του, την αντίληψη του για τον κόσμο, ως φύση
αλλά και μέλος της ο ίδιος ο άνθρωπος. Μέσα εκεί συνθέτει τις αρχές του
κάθε πολιτισμός, γεννά το ηθικό πλαίσιο που προσδιορίζει εντέλει τη
συμπεριφορά και την ταυτότητα μας κάθε στιγμή.
Το σκεπτικό μας συμφωνεί και αποδέχεται την άποψη του Wittgestein: «στο έσχατο βάθος της η αισθητική και η ηθική συμπίπτουν». Στη λογική αυτή, μια ερμηνεία
των δημιουργημάτων μιας περιόδου, μιας
εποχής, απηχεί, αδιάψευστος μάρτυρας, τις
παραμέτρους που ηθικοποιούν άτομα και
συλλογικότητες. Η αισθητική δεν αποσκοπεί μόνο στην απόλαυση, αλλά αλληλοεπιδρά με κάθε τι που περιέχει πνευματική επένδυση και έργο ανθρώπινο. « Η αρχιτεκτονική της μορφής και της ουσίας, η αρμονία και ο ρυθμός, η ισορροπία των μερών, η αναλογία των σχέσεων, η συμμετρία, η τάξη, η μορφή των σχημάτων και η ελευθερία των αναζητήσεων, η ευρηματικό- Εικόνα 1: Αμφορέας του Διπύλου
τητα του σπάνιου και του εκλεκτού, η αποκάλυψη της ανθρώπινης ευαισθησίας, η αισθητική κάθαρση και η εσωτερική τέρψη, η πνευματική ευφορία και άνωση, καθώς και όλα τα γνωρίσματα του Ωραίου, επηρεάζουν ηθικά την ψυχή, και δημιουργούν ήθος,
την εξαγνίζουν, τη λυτρώνουν» (Ευαγγέλου Ιάσων, 1997).
Επίσης συναντάμε σε αυτές τις εποχές ακόμη, έννοιες που τις έχουμε
συνδυάσει με ό,τι χαρακτηρίζουμε ως μοντέρνο. Αναφερόμαστε κυρίως
στη χρήση της αφαίρεσης. Υποστηρίζουμε πως η τέχνη, συναντήθηκε με
την αφαίρεση, από τη στιγμή που ο δημιουργός, συνθέτει τη δική του
πρόταση, «αφαιρώντας» ό,τι δε συμφωνεί, ό,τι είναι έξω από τη δική του
αντίληψη και ιδεολογία. Θέλουμε να πούμε πως για πολλούς αρχαίους
πολιτισμούς και φάσεις τους, πολλές φορές αποδίδουμε την «αφαίρεση»
σε αδυναμία απόδοσης του φυσικού, τεχνική εντέλει αδυναμία. Κάτι τέτοιο αποτελεί μεγάλη αυθαιρεσία. Αυτό γιατί πολλές φορές μας εκπλήσσει η εξαιρετική «δεξιοτεχνία» ενός αγγείου στην κατασκευή του (παρ.
Αμφορείς του Διπύλου) ενώ ταυτόχρονα εκλαμβάνουμε ως «καρικατου14
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ρίστικη» την απόδοση των μορφών. Εκτίμηση μας είναι πως αδικούμε με
τέτοιες αναλύσεις τους δημιουργούς που θέλησαν να δώσουν στη σκηνή
το δικό τους ισχυρό συμβολισμό. Γιατί βεβαίως σε ένα έργο δεν αντανακλάται η πραγματικότητα, ως έχει. Είναι όμως γεγονός πως προβάλει
πρότυπα ζωής του ανθρώπου της εποχής, είναι κάτι πιο πολύ από αυτήν
μια και αποτυπώνει και άλλες πτυχές που συνθέτουν την ύπαρξή μας, ατομική και συλλογική. Είναι ως να αναλύαμε τον κυβισμό αιώνες,
χιλιετίες μετά, ως αδυναμία του Picasso να αποδώσει την ανθρώπινη μορφή με στοιχεία νατουραλιστικά.
Ως μέτρο της όλης προσέγγισης μας θα δώσουμε δυο συγκριτικά παραδείγματα. Ξεκινάμε
από τους περίφημους αμφορείς του Διπύλου
και θα προσθέσουμε ένα παράδειγμα των γνωστών μας κούρων, έργα αντίστοιχα της γεωμετρικής και της αρχαϊκής περιόδου. Αποτυπώνουν με τον πιο εύγλωττο τρόπο την κύρια άποψη για την αγωνία του ανθρώπου, τη μικρότητα του απέναντι στον κόσμο στην πρώτη περίπτωση, την αδυναμία του μπροστά στο αναπόφευκτο του θανάτου. Για το λόγο αυτό περιορίζει σε μια μικρή παράσταση στο λαιμό του
μεγάλου αγγείου την τελετή της ταφής. Αλήθεια ποιος από μας βλέποντας το αγγείο αυτό
προσλαμβάνει ως αδυναμία απόδοσης τη σύνθεση αυτή; Κανένας! Αντίθετα απολαμβάνου- Εικόνα 2: Κούρος του Διπύμε ένα έργο τέχνης, εισπράττουμε το μήνυμα λου (αρχαϊκή περίοδος)
του, το σεβασμό στο νεκρό και στο μεγαλείο
της φύσης και της αρμονίας της. Το ολόγλυφο αγγείο, κωδικοποιεί την
περιπέτεια της ζωής του ανθρώπου, που κορυφώνεται με το αναπόφευκτο
τέλος. Ανάλογα στην περίοδο της τυραννίας η απόδοση των κούρων, απαιτεί να στέκουν σε στάση προσοχής, με τις γροθιές σφιγμένες, στρατιώτες ενός απολυταρχικού συστήματος αναδεικνύοντας τη δύναμη και
την επιβολή, την ηγεμονία του ενός. Την αυστηρότητα και την ομοιομορφία. Ό,τι πρέπει να τονιστεί, δεν είναι άλλο από το σταθερό σίγουρο
βήμα, τα ισχυρά γόνατα, η γυμνασμένη μέση που πάνω της υψώνονται οι
γερές πλάτες, με τα πολύ δυνατά μπράτσα.
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Ένα άλλο κορυφαίο ζήτημα, παραμένει πάντα ανοικτό στη μελέτη κάθε περιόδου. Μένει κι εδώ να εκτιμηθεί: σε τι ποσοστό και πόσα από τα
μέλη μιας κοινωνίας είχαν πρόσβαση και μετείχαν αυτών των προτύπων.
Είναι κι αυτή μια παράμετρος που πρέπει να θιχθεί, κατά πόσο δηλαδή οι
μινωίτες, οι απλοί άνθρωποι της εποχής των νέων ανακτόρων, είχαν πρόσβαση και επαφή με την υψηλή τέχνη της περιόδου και άρα επηρεάζονταν από την μορφωτική και παιδαγωγική της επίδραση (Φωρ Π., 1987).
Η όλη οργάνωση και το δίκτυο σχέσεων που ισχύουν την περίοδο αυτή,
μας επιτρέπουν να υποστηρίξουμε πως ένα μεγάλο ποσοστό των μελών
της κοινωνίας μπορούσε να απολαμβάνει τα έργα αυτά, να επισκέπτεται
και να ζει στο ρυθμό των μεγάλων κέντρων, να απολαμβάνει στις τελετές
τα μοναδικά έργα τέχνης που κοσμούσαν τα Κέντρα αυτά αλλά και τις
επαύλεις που βρισκόντουσαν γύρω από αυτά καθώς και σε κάθε άλλη
πόλη ή συνοικισμό.

Ονομάτων Επίσκεψις
Τι συμβαίνει λοιπόν τη νεοανακτορική περίοδο στην Κρήτη; Πως
μπορεί να ερμηνευθεί ο πλούτος και η ελευθερία στην απόδοση κάθε δημιουργήματος; Σίγουρα δε μας καλύπτουν οι ως τώρα προσεγγίσεις, εκείνες που θέλουν μια Κρήτη θαλασσοκράτειρα να απολαμβάνει την ασφάλεια και τη σιγουριά που ο παντοδύναμος στόλος της τής προσφέρει. Μια
τέτοια ερμηνεία, δεν αρκεί για να κατανοήσουμε την πρωτότυπη μα κυρίως ελεύθερη αυτή δημιουργία. Είναι βέβαιο, αν δούμε τα έργα της περιόδου, πως κάτι μοναδικό ισχύει στο εσωτερικό του νησιού. Γιατί ο
πλούτος και η συγκέντρωση του, οδηγούν κατά κανόνα σε μεγάλα έργα
που απηχούν τα συγκεντρωτικά μοναρχικά καθεστώτα της περιόδου, αλλά και μετέπειτα, πολιτεύματα γεμάτα αλαζονεία, έπαρση. Όλα προβάλλουν σε κάθε τους έκφανση την επιβολή, την ανάγκη για επιβεβαίωση
της δύναμης που το καθεστώς κατέχει.
Έχουμε ασφαλώς μπροστά μας στη μινωική Κρήτη της περιόδου, μια
διαφορετική κοινωνική και πολιτική οργάνωση, πιο χαλαρή, άνετη, δίκαιη, μια συμμετοχική μορφή εξουσίας, μια κοινωνία ισότητας που δεν
χρειάζεται να επιβάλει δια της «βίας» τη βούληση της, την κυριαρχία
της, όπως συμβαίνει με την τυραννία των λίγων στους πολλούς.
Το γεγονός της έλλειψης μεγάλων οχυρωματικών έργων σε όλα τα κέντρα του μινωικού πολιτισμού, μας επιτρέπει να υποστηρίξουμε κάτι τέτοιο. Οι πληροφορίες οι σχετικές με την Κνωσό και τον Έβανς, ότι δηλα16
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δή επιμελημένα εξαφάνιζε κάθε στοιχείο που παρέπεμπε σε τείχος, δεν
μας πείθουν. Τι συνέβη τότε στα υπόλοιπα μεγάλα κέντρα, ξακουστά για
το ρόλο τους και τον μεγάλο πλούτο που συγκέντρωναν; Αναφέρομαι
ασφαλώς στη Φαιστό, στη Ζάκρο, αλλά και σε μικρότερες επαύλεις και
κώμες διασκορπισμένες σε όλη την Κρήτη.
Σε όλους τους τομείς της δημιουργίας, από την αρχιτεκτονική και την
τοιχογράφηση, ως την κατασκευή κάθε μορφής αγγείων, την γλυπτική,
και την τέχνη του κοσμήματος, κι από κει ως την αρωματοποιεία, μπορούμε να αναγνωρίσουμε την αισθητική της άνεσης και της ελευθερίας.
Ένας διαφορετικός άνεμος πνέει στα μινωικά κέντρα της περιόδου, πρωτόγνωρος, που δεν παραπέμπει στους γύρω πολιτισμούς, της απόλυτης
ισχύος, του υπερφυσικού και του μνημειώδους. Αναφερόμαστε στα μέτρα και στις αναλογίες του Αιγυπτιακού πολιτισμού, με τον οποίο η μινωική Κρήτη είναι γνωστό πως ανέπτυξε σημαντικές σχέσεις. Αναφερόμαστε επίσης στους πολύ σημαντικούς πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν
από τη Μεσοποταμία ως την Ασσυρία και τη χώρα των Χετταίων. Αναφερόμαστε ακόμη στο μυκηναϊκό πολιτισμό που διαδέχεται και στην
Κρήτη τη Μινωική περίοδο.

Αρχιτεκτονική
Θα ξεκινήσουμε από την αρχιτεκτονική γιατί θεωρούμε πως εκπροσωπεί - στεγάζει - συνολικά την αντίληψη για τη ζωή, τη σχέση του τεχνητού με τη φύση. Βεβαίως περιέχει τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες
των μινωιτών σε σχέση με τον οργανωμένο δομημένο χώρο, την καθημερινότητα τους, τις πεποιθήσεις τους, τις ανάγκες τους, οικονομικές, κοινωνικές, εμπορικές, τις τελετουργίες, καθημερινές και επίσημες.
Τα μεγάλα μινωικά κέντρα όπως η Κνωσός, η Φαιστός, τα Μάλλια, η
Ζάκρος, αλλά και μικρότερα όπως το Νίρου Χάνι, οι Αρχάνες, η Ζώμυνθος, προβάλλουν αδιάψευστοι μάρτυρες της σύνθεσης, της ένταξης σε
ένα οργανωμένο σύνολο, που αποκτά χαρακτηριστικά μοντέλου, προκειμένου να στεγάσει τις ανάγκες, καθημερινές και μη. Η οργάνωση γύρω
από μια κεντρική αυλή, οι πτέρυγες που αποδίδονται εξειδικευμένα σε
διαφορετικές χρήσεις, απηχούν την ωριμότητα και το απόσταγμα μελέτης
και γνώσης που οδήγησε την ανάγκη του ανθρώπου να ζήσει και στη ζωή
του να εξασφαλίσει ποιότητα, άνεση, συνθήκες υγιεινής πρωτοποριακές
για την εποχή τους και για πολλούς αιώνες, για να μην πούμε χιλιετίες
αργότερα. Ο προσανατολισμός, η σχεδίαση, η πρόβλεψη στην καταΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 2/2013
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σκευή, η αντοχή τους στην έντονη σεισμικότητα – χαρακτηριστικό από
τότε ζήτημα κάθε κατασκευής – η αξιοποίηση κάθε υλικού, καταθέτουν
υπέρ μιας κοινωνίας που επί πολλούς αιώνες μελετά, παρατηρεί, πειραματίζεται και εξελίσσεται. Εφαρμόζει ακολουθώντας το «μοντέλο» που
το προσαρμόζει στα δεδομένα κάθε περιοχής, του χώρου με τις μορφολογικές του ιδιαιτερότητες.

Εικόνα 3: Αναπαράσταση του διοικητικού και θρησκευτικού κέντρου της Κνωσού

Παράδειγμα η Ζάκρος που έρχεται να δέσει με το τοπίο στον μυχό του
ανατολικού αυτού κόλπου με τόση σοφία και πρωτοτυπία. Το μοντέλο
αυτό που αναφέρουμε περιληπτικά – Κεντρική Αυλή με τέσσερις πτέρυγες – δεν είναι τίποτε λιγότερο από το ιδεόγραμμα της πόλης. Το πυρηνικό κύτταρο γύρω από το οποίο κινείται και οργανώνεται η ζωή του ανθρώπου, το σύμβολο της κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης. Κάτι ανάλογο θα βρούμε για παράδειγμα – τηρουμένων πάντα των αναλογιών από τον μεσαίωνα κι έπειτα στις πόλεις της Ευρώπης με την κεντρική
πλατεία να φιλοξενεί την Εκκλησία, το Δημαρχείο, την Αγορά και τις
Συντεχνίες γύρω από αυτήν.
Η σχέση δομημένου χώρου με τη φύση και το μεγαλείο της, μαρτυρούν μια μοναδική αισθητική και ηθική συνύπαρξη, δείγματα γνώσης και
ευαισθησίας καλλιτεχνικής. Ο άνθρωπος χαίρεται και απολαμβάνει τη
γνώση που έχει αποκτήσει, αλλά αυτή έρχεται με τρόπο ενιαίο και με απόλυτο σεβασμό να αναδείξει και να αφομοιώσει το μοναδικό και υποδειγματικό πλαίσιο της έμπνευσης του που δεν είναι άλλο από το μεγαλείο της φύσης. Μια σειρά από χαρακτηριστικά, η ποικιλία των όγκων, οι
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ελεύθεροι χώροι, μα και η χρήση ποικίλων τεχνικών κατασκευής, χαρίζουν σε κάθε συγκρότημα, αρμονία, άνεση, ευχάριστη διάθεση, λειτουργικότητα. Αποτελούν κι αυτά στοιχεία της αισθητικής μιας και συμπληρώνουν ή καλύτερα υποστηρίζουν, αναδεικνύουν τα υλικά, επιτρέπουν
στους θαμώνες να απολαύσουν το δομημένο περιβάλλον σε κάθε εποχή
του χρόνου.
Θα σταθούμε ιδιαίτερα στο ζήτημα των αναλογιών των συγκροτημάτων αυτών. Γιατί η αναλογία, εκφράζει τη σχέση του ανθρώπου με το
χώρο. Το ρόλο που επιφυλάσσει στον ίδιο και στα δημιουργήματα του.
Στην περίπτωση των Μινωικών Κέντρων έχουμε να κάνουμε με μεγέθη
που συνδυάζονται με τη μορφολογία του εδάφους, τα μεγέθη, δένουν με
τον φυσικό χώρο. Οι όγκοι σπουν, το συγκρότημα έρχεται να ακουμπήσει
αλλά και να καλυφθεί στο πρανές του λόφου που κόβεται για το λόγο αυτό. Μια ματιά στην Κνωσό, τη Φαιστό, τη Ζάκρο θα μας πείσει. Δεν έχει
να κάνει το μέγεθος ενός κέντρου μόνο με τον πλούτο και το ρόλο στην
ιεραρχία, στο σύστημα Διοίκησης της εποχής. Έχει να κάνει και με τον
τρόπο που επιλέγεται να στηθεί, να παρουσιαστεί στον κάτοικο, στον επισκέπτη, από το εσωτερικό του νησιού ή από όπου αλλού.

Εικόνα 4: Φωτογραφία από το χώρο
του Μεγάλου Κλιμακοστασίου,
ανατολική πτέρυγα, Κνωσός

Η γνώση αυτή, η τεχνική της κατασκευής, ολοκληρώνεται με ένα απαράμιλλο αισθητικό δημιούργημα. Η ποικιλία των μέσων και των υλικών, που απαιτούν διαφορετικές τεχνικές επεξεργασίας, αναδεικνύει τη
γνώση των δυνατοτήτων των υλικών, την ασφάλεια στην απόδοση και τη
σιγουριά για το αποτέλεσμα. Αλάβαστρα, γυψόπλακες, ποικίλα πετρώματα, ανάλογα με τις αντοχές τους, τα χρώματα τους, αξιοποιούνται προκειμένου να επιτύχουν το αποτέλεσμα που ο καλλιτέχνης - δημιουργός
είχε φανταστεί, σχεδιάσει.
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Θα πρέπει επίσης να φαντασούμε μια ομάδα «ειδικών» να
επεξεργάζεται το συνολικό σχέδιο καθώς και την πορεία υλοποίησης του.
Όπως ο Περικλής εμπιστεύεται το εργαστήρι του Φειδία και των
συνεργατών του, αρχιτεκτόνων, γλυπτών, όμως είναι βέβαιο πως στην
όλη πορεία, στο σχεδιασμό, πολλοί φιλόσοφοι και άνθρωποι του
πνεύματος συμμετείχαν με τις απόψεις τους στη διαμόρφωση της τελικής
πρότασης, κάτι ανάλογο θα πρέπει να θεωρήσουμε βέβαιο πως συνέβη
την νεοανακτορική περίοδο στην Κρήτη. Το σύνολο αυτό είναι έργο
συνεργασίας και διαλόγου, δε χωρά καμιά αμφιβολία.

Εικόνα 5: Φωτογραφία από την
αίθουσα των «συνεδριάσεων»,
γνωστή ως αίθουσα του Θρόνου

Αν τώρα περάσουμε στο διάκοσμο των συγκροτημάτων, θα διαπιστώσουμε παντού το λεπτό γούστο, την άμεση αίσθηση της ομορφιάς και βεβαίως την έντονη σχέση του με τη βασική πηγή έμπνευσής του, μια διάθεση να αποτελέσει φυσική συνέχεια του τοπίου το οποίο είναι παρόν
τόσο με τον κόσμο της στεριάς όσο και της θάλασσας. Μάρτυρας αδιάψευστος η τοιχογράφηση που μιμείται το φυσικό περιβάλλον. Οι τοιχογραφίες με τις πέρδικες, με τα παραδείσια πουλιά, το τοπίο στη ζωφόρο
του «Πρίγκιπα με τα κρίνα», το θαλάσσιο τοπίο στην ανατολική πτέρυγα
στο χώρο του πολυθύρου, επιβεβαιώνουν τη σχέση φυσικού και δομημένου, τεχνικού περιβάλλοντος, σχέση συνύπαρξης αρμονικής και σεβασμού. Τα μεγάλα ανοίγματα, οι βεράντες, εκτός από την κλιματική λειτουργία, μεταφέρουν την αίσθηση της ασφάλειας και της αρμονικής σχέσης με τον γύρω χώρο. Η ποικιλία στις λύσεις επίσης δηλώνει απόλυτη
ελευθερία και βαθιά γνώση της στατικής λειτουργίας κάθε αρχιτεκτονικού στοιχείου που έρχεται να συμπληρώσει την εικόνα του συγκροτήματος.
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Τοιχογράφηση
Στοιχείο αναπόσπαστο αυτού του ύμνου, αυτής της ισορροπημένης
σχέσης, μέτρο της, παρόν σε κάθε σημείο του συγκροτήματος, δεν είναι
άλλο από τον άνθρωπο. Περνάμε λοιπόν σε μια σειρά παρατηρήσεων που
κατά τη γνώμη μας αποδεικνύουν πως έχουμε να κάνουμε με συμπεριφορές που η ελευθερία, η ισότητα, η έλλειψη επιβολής, τις χαρακτηρίζει. Η
φύση με τον φυτικό διάκοσμο, προσφέρει προστασία στα γεννήματα της,
περιβάλλον μοναδικό με την παρουσία του υγρού στοιχείου, δροσιά και
δύναμη ζωής.

Εικόνα 6: Τοιχογραφία με
τις πέρδικες, ΒΑ τμήμα
του συγκροτήματος της
Κνωσού

Την εικόνα αυτή υποστηρίζουν κατ` αρχήν, «οι πέρδικες», δοσμένες
με τόσο νατουραλισμό που θαρρείς θα στραταρίσουν μπροστά μας, αψηφώντας το χρόνο. Σύμβολο θηλυκότητας και χάρης, αγαπήθηκαν από τότε και υμνήθηκαν όσο κανένα άλλο πουλί στην Κρήτη. Αντιπροσώπευε
και αντιπροσωπεύει το ιδανικό της γυναικείας ομορφιάς, την κομψότητα
και την διακριτικότητα. Οι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν στη σύνθεση
πέρα από τη φυσικότητα, την αίσθηση του πλούτου και της ζωντάνιας.
Προχωρούμε στην άλλη πλευρά, την ανατολική, για να απολαύσουμε
το θαλάσσιο βυθό, σε μια αίθουσα όπου ζητούμενο είναι η δροσιά το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου. Τα ζωντανά χρώματα, η συμβολική απεικόνιση μεταφέρουν το στοιχείο που προκάλεσε όσο κανένα άλλο τους
ανθρώπους που έζησαν εδώ στην άκρη της Μεσογείου τους μινωίτες, που
έκανε πανίσχυρη στα χρόνια εκείνα την Κρήτη, τη θάλασσα. Ο χορός
των δελφινιών, ακούραστων συντρόφων των ναυτικών, μας δημιουργεί
μια αίσθηση χαράς και ευδαιμονίας, και μας προτείνει τη γοητεία του ταξιδιού, της αναζήτησης.
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Εικόνα 7: Σκηνή (απόσπασμα) με
τα δελφίνια, Ανατολική πτέρυγα
της Κνωσού

Η ανθρώπινη παρουσία
Η μορφή του «Πρίγκιπα με τα Κρίνα», είναι μια σκηνή αποθέωσης
του ανθρώπου και της σοφίας του, της δύναμης του. Έχουμε μπροστά
μας έναν ελεύθερο άνθρωπο, που οδηγεί με πίστη και σιγουριά τη ζωή
του, που έχει απαντήσει στα μεγάλα ερωτήματα, που απολαμβάνει τη
ζωή και τις χαρές της σε μια στιγμή όπου η άνοιξη ευωδιάζει και το τοπίο
μεθυσμένο από την αναγέννηση του, πανηγυρίζει. Στο ολάνθιστο τοπίο,
δόξα στη Μητέρα Γη, προστάτιδα όλων, η χαρά και η αισιοδοξία θριαμβεύουν. Δείγμα της ατμόσφαιρας και της αίσθησης του/της καλλιτέχνη το
πέταγμα της πεταλούδας.

Εικόνα 8: «ο πρίγκιπας με τα κρίνα»
τοιχογραφία από την Κνωσό, σκηνή
της πομπής
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Δίπλα όμως στον άνδρα, θα βρούμε τη γυναίκα. Πλάι, ισότιμα, χαίρεται τη ζωή, συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις της. Από πού άραγε προέκυψε αυτή η μοναδική αντίληψη, ζητούμενο ως τις μέρες μας; Ως βάση
των σχολίων μας, θα χρησιμοποιήσουμε τις γυναικείες μορφές που κοσμούν τους πεσσούς στην ανατολική πλευρά, πλάι στα λουτρά στον πολύκοσμο χώρο των πολυθύρων.
Αναφερόμαστε στη «χορεύτρια». Μας αρέσει να χαρακτηρίζουμε τη
σκηνή αυτή ως το πρώτο κινηματογραφικό καρέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αυτό γιατί ο/η καλλιτέχνης τοιχογράφος, θέλησε να απαθανατίσει τη σκηνή του χορού, την περιστροφή της απεικονιζόμενης γύρω
από τον εαυτό της. Η κίνηση των χεριών αλλά κυρίως των μαλλιών της
που πετούν νικώντας τη βαρύτητα, φανερώνει αδιάψευστα, πως έχουμε
μπροστά μας μια ελεύθερη γυναίκα που απολαμβάνει το χορό της, που
ζει γεμάτη ένταση, αποπνέοντας γνήσια ερωτική διάθεση, τέτοια που ως
και σήμερα μπορούμε να απολαύσουμε από μια όμορφη κρητικοπούλα με
μακριά σγουρά μαλλιά σε έναν ερωτικό αντικριστό χορό, τη σούστα.

Εικόνα 9: τοιχογραφία, σκηνή με τη
χορεύτρια στο ανατολικό τμήμα της
Κνωσού

Δε θα μπορούσε όμως από την ανάλυση μας να απουσιάσει η «Παριζιάνα». Όπως βαφτίστηκε και δίκαια στις αρχές του 20ου αι. όταν τέτοια
κομψότητα και περιποίηση παρέπεμπε στην πόλη του φωτός, το Παρίσι.
Το πορτραίτο αυτό, με τη στάση που ο καλλιτέχνης επιλέγει, en face, τα
μεγάλα αμυγδαλωτά μάτια, με την έντονη σκίαση, τα βγαλμένα περιποιημένα φρύδια, την αρχοντική κόμμωση, τα ξεχωριστής ύφανσης και εντυπωσιακών χρωματισμών ενδύματα, παραπέμπει σε πολύ υψηλή αισθητική αντίληψη. Η ομορφιά, η γυναικεία κομψότητα σε όλο της το μεγαλείο, συγκροτούν εδώ μια αξία διαχρονική.
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Εικόνα 10: Τοιχογραφία με την
«Παριζιάνα»

Πολλές σκηνές της καθημερινής αλλά και της τελετουργικής ζωής της
περιόδου, δηλώνουν μια μοναδική στα χρονικά ανθρώπινη στάση. Λίγες
στιγμές στην ιστορία της ανθρωπότητας μπορούν να αναδείξουν αυτό το
μεγαλείο: η ανθρώπινη μορφή ελεύθερη απολαμβάνει τη σιγουριά και
εκπέμπει ένα αίσθημα αισιοδοξίας. Ανάλογα έργα θα συναντήσουμε στη
μεγάλη ακμή της Αθήνας, πάνω στην Ακρόπολη, αποδοσμένα από το εργαστήρι του Φειδία στη Ζωφόρο και στα άλλα καλλιτεχνικά δημιουργήματα της περιόδου. Τέτοια έργα θα ξαναβρούμε στην περίοδο της Αναγέννησης, όταν ο άνθρωπος θα σταθεί και πάλι στα πόδια του, θα πιστέψει στον εαυτό του και στη δύναμη της ελευθερίας.

Τα έργα μιλούν (μικροτεχνία – σφραγιδοτεχνία)
Ας προχωρήσουμε τώρα σε μια σειρά έργων που εκπροσωπούν την
εποχή και συμπληρώνουν ό,τι ως τώρα έχουμε υποστηρίξει.
Ξεκινάμε με το ρυτό της Ζάκρου, σκαλισμένο σε ορεία κρύσταλλο. Η
κομψότητα του εντυπωσιάζει και παρασύρει το βλέμμα μας. Ο θαυμασμός μας πολλαπλασιάζεται όταν μάθουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά
του, όταν διαπιστώσουμε το τεχνικό επίτευγμα που οδήγησε σε αυτό το
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καλλιτεχνικό θαύμα. Το δακτυλίδι που κοσμεί τον ώμο του αγγείου δεμένο με χρυσά δακτυλίδια, η λαβή του, από το ίδιο υλικό σε άλλο χρώμα
πιο σκούρο μπλε, φτιαγμένη από χάντρες δεμένες με σύρμα χαλκού, μας
αποζημιώνουν δημιουργώντας μας την αίσθηση της μεγάλης τέχνης της,
έργο απαράμιλλο όλων των εποχών.

Εικόνα 11: Ρυτό από τη Ζάκρο, σε
ορεία κρύσταλλο

Περνάμε στο επόμενο εξαίσιο ρυτό που αποδίδει την κεφαλή ενός
ταύρου, ζώο ιερό της περιόδου, σύμβολο της δύναμης και της γονιμότητας, «ευφορίας των καρπών της γης». Η νατουραλιστική του απόδοση,
συνεχίζει την αναφορά που κάναμε παραπάνω, πως η απόδοση «κατ` εικόνα» ή όχι, αποτελεί επιλογή και άποψη της εποχής. Αισθητική απόδοση επιλογής και όχι αδυναμία ελέγχου του υλικού.

Εικόνα 12: Ρυτό από τη Ζάκρο σε
στεατίτη λίθο

Ας δούμε τώρα μια σειρά άλλων παραδειγμάτων προκειμένου να συμπληρώσουμε την ανάλυση μας. Σειρά έχουν ορισμένα έργα μικροτεχνίας, θαυμαστά στην κατασκευαστική τους απόδοση, αλλά όχι μόνο. Η

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 2/2013

25

ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ

σύνθεση των σκηνών, που οι δημιουργοί τους επιλέγουν, περιέχει μια
ολοκληρωμένη παράσταση, γεμάτη συμβολισμό, στην πλειονότητα τους
αποδίδουν τελετές σε χώρους ιερούς, σε Ιερά Κορυφής, κτλ.
Θα αναφερθούμε σε δυο κορυφαίες δημιουργίες – masterpieces – της
περιόδου. Το πρώτο αφορά το περίφημο δακτυλίδι του Μίνωα.

Εικόνα 13: Το δακτυλίδι του Μίνωα

Εδώ η σκηνή με το πλοίο, το ιερό κορυφής, μια σύνθεση σε μικρογραφία του δυνατού κρητικού τοπίου. Η θάλασσα και οι ορεινοί όγκοι
που κατεβαίνουν ως τη θάλασσα, σε μια στιγμή αποκαλυπτική. Συνοπτικά εμφανίζονται τα τρία επίπεδα της θεϊκής κυριαρχίας, ο ουρανός, η γη
και η θάλασσα. Τα στοιχεία αυτά συνοδεύονται από την ανθρώπινη δημιουργία και τις κατασκευές σε στεριά και σε θάλασσα. Δείτε τις μορφές
και την έντονη κίνηση τους, αληθινά συγκλονιστική.
Το δεύτερο αφορά στον σφραγιδόλιθο με τη σκηνή Ιερού χορού. Μας
ενδιαφέρει η σκηνή που έχει μικρογραφηθεί. Γυναίκες με τη χαρακτηριστική μινωική ενδυμασία τους, χορεύουν σε μια τελετή στην ανοικτή
κρητική φύση. Πρόσφατα έχουν δοθεί ερμηνείες για τους συμβολισμούς
στοιχείων που ως τώρα τα θεωρούσαμε «διακοσμητικά» μοτίβα (sic).
Αποδίδουν αστερισμούς και προσδιορίζουν επακριβώς την περίοδο που
οι συγκεκριμένες τελετές εκτελούνταν. Αλλά πέρα από τις πληροφορίες
αυτές, ας μείνουμε στην απόδοση των μορφών. Εδώ η σκηνή είναι πλημμυρισμένη, ξεχειλίζει από ένταση. Οι ανθρώπινες φιγούρες, αλλά και τα
στοιχεία της φύσης, δονούνται από μια «φοβερή» συγκίνηση. Η ηρεμία
και η ασφάλεια που είδαμε σε προηγούμενες σκηνές, αντικαθιστούνται
από το δράμα της ανθρώπινης ζωής. Γιατί αυτή είναι η μόνη ίσως και
αναπόφευκτη αλήθεια στη ζωή μας. Η ανατροπή, ως στοιχείο συνυφασμένο με την ύπαρξη μας. Το γνωρίζει αυτό ο Μινωίτης. Έχει συνειδητοποιήσει πως στη ζωή του, εκτός από την τάξη, τη χαρά και την οργάνωση, συνυπάρχουν η αρρώστια, ο θάνατος, τα απρόβλεπτο, οι φυσικές
καταστροφές, εκφάνσεις που τον ξεπερνούν και τον καθηλώνουν, αν τον
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καθηλώνουν, και δεν τον οδηγούν σε νέες ακόμη πιο βαθιές και τολμηρές
σκέψεις, προσεγγίσεις, ανακαλύψεις.

Εικόνα 14: Σφραγίδα, σκηνή τελετής, Ιερού
χορού

Διαχρονικότητα
Οι σκηνές αυτές μας αρέσουν γιατί αποτυπώνουν αυτό που θα λέγαμε
ιδεόγραμμα της Κρήτης. Αυτή την ένταση που την ονομάζουμε «Κρητική
ένταση». Τη συνδέουμε με τη φύση και τη δυναμική φυσιογνωμία του
τόπου, με τις μεγάλες αντιθέσεις, τα ανείπωτα πάθη, τον έρωτα• καθώς
και με τη φυσιογνωμία του τοπίου που γεννά ταυτόχρονα την πίστη στην
ομορφιά και τη συνείδηση της ματαιότητας των πάντων. Είναι ανυπόφορο σε αυτούς τους δυνατούς ανθρώπους να συνειδητοποιούν την αδυναμία τους. Δονούνται και η σύγκρουση τους με το φόβο αντανακλά την
τραγικότητα της ύπαρξης τους, του είναι τους. Ακριβώς αυτή η αίσθηση
αποδίδεται δυο χιλιάδες χρόνια αργότερα από τον Μέγιστο κρητικό Δομήνικο Θεοτοκόπουλο στις μορφές του. Αυτή η «κρητική ένταση», που
αποδόθηκε με τον γενικότερο όρο μανιερισμός και περιλαμβάνει και άλλα χαρακτηριστικά της τέχνης του, είναι γέννημα του Κρητικού τόπου.
Θα το βρούμε όμως τόσο όμοια αποδοσμένο στις δυο αυτές μικρογραφίες. Το μόνο που μας λείπει, είναι να ανοίξουμε τα αυτιά μας και να ακούσουμε, να φανταστούμε τη μουσική που συνοδεύει αυτή τη σκηνή
του μοναδικού σφραγιδόλιθου. Ένας έντονος ρυθμός όπως αυτοί που και
σήμερα συνεπαίρνουν την ψυχή κάθε μερακλή κρητικού αλλά και καθενός που μπορεί να προσλαμβάνει τη δύναμη των ηχοχρωμάτων που διαχρονικά συνοδεύουν την κρητική ψυχή, μας συγκλονίζει. Είναι χαρακτηριστική η επιμήκυνση των μορφών, οι υπερβολικές στάσεις, στα όρια της
αντοχής.
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Εικόνα 15: Δομήνικος Θεοτοκόπουλος:
«Όραμα του Αγίου Ιωάννη»

Πρόκειται για ένα από τα δείγματα της χρονικότητας στη διαχρονία
της. Ο τόπος διατηρεί τη φυσιογνωμία του, «προτείνει» στους ανθρώπους
του ιδέες και διαμορφώνει απόψεις, που από εποχή σε εποχή παίρνουν
διαφορετικό σχήμα και αποτύπωμα, διατηρώντας όμως την κεντρική ιδέα
τους.
Την όλη εικόνα του ωραίου συμπληρώνει ένας τομέας που αδιάψευστα αναπτύχθηκε στη μινωική Κρήτη. Μιλάμε για την τέχνη των αρωμάτων, των αλοιφών, των προϊόντων προστασίας του σώματος, ό,τι συνδέεται με την «αισθητική». Είδαμε με αφορμή την «Παριζιάνα» τον τρόπο
με τον οποίο περιποιείται το σώμα η μινωίτισσα, αλλά και ο μινωίτης.
(Παναγιωτάκης Γ., 2003). Ένας ολόκληρος κόσμος με τα μυστικά του,
τροφοδοτεί την τέχνη αυτή. Η πλούσια χλωρίδα, υλικά από ντόπια πετρώματα, τροφοδοτούν την ανάγκη των μινωιτών να προστατεύσουν και
να περιποιηθούν το σώμα τους. Προτεραιότητα τους, όπως σε κάθε εποχή, αποτελεί βεβαίως η πρόληψη και η θεραπεία ασθενειών. Τα προϊόντα
αυτά, είναι φτιαγμένα με βάση το λάδι, το μέλι, το κερί, το λάβδανο και
αποστάγματα βοτάνων. Οι χυμοί της φύσης, «ευλογία Κυρίου» πρόσφεραν τις θαυματουργές τους ιδιότητες στους μινωίτες. Εκείνοι με την παρατήρηση και τη φαντασία τους ανέλαβαν να τις αξιοποιήσουν, αποκρυπτογραφώντας τα μυστικά της ουσίας τους.
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Μιλώντας για την αισθητική, δε θα πρέπει όμως να παραλείψουμε ό,τι
συνδέεται με τη γεύση . Είναι ένας τομέας που πρόσφατα στη χώρα μας
ανακαλύφθηκε και πάλι και που τον αποδώσαμε δίκαια με τον όρο «κρητική δίαιτα». Στη γεύση (και στην όσφρηση) κρύβεται μια άλλη έκφανση
του ρατσισμού. Η υποτίμηση τους μέσα στις αισθήσεις. Θα λέγαμε πως
ως πρωτόπλαστοι εκδιώχθηκαν από τον «Παράδεισο» της αισθητικής, αδιάψευστοι μάρτυρες της ανθρώπινης περιέργειας και των παθών μας. Ας
είναι. Επανερχόμαστε υποστηρίζοντας πως η τροφή, το ποτό (κρασί, ρετσίνα), τα βότανα, το μέλι, τα φρούτα, τα αρωματικά φυτά, οι ρίζες και
τα μυστικά τους, είναι αυτά που ξυπνούν τις αισθήσεις μας εντέλει. Είναι
ακριβώς αυτά που στα χρόνια τα μινωικά κατέχουν μια ξεχωριστή, σημαντική θέση. Για το λόγο αυτό τα αποθέματα των τροφών, τοποθετούνται στο ιερότερο σημείο των Θρησκευτικών και Διοικητικών Κέντρων,
πίσω από τις αίθουσες των τελετών και τις δεξαμενές καθαρμών. Στην
απόλυτη θεϊκή γενναιοδωρία και προστασία, σε απόλυτη προτεραιότητα
τα δώρα της φύσης, η αρχή των πάντων, η αρχή της ζωής.

Ολιστική άποψη
Σε μια σύντομη αναφορά ασφαλώς ενδεικτικά είναι τα στοιχεία που
μπορούν να παρουσιαστούν. Μας ενδιαφέρει να δώσουμε τροφή για προβληματισμό, να μιλήσουμε για ζητήματα που με πολύ μεγάλη ευκολία
προσπερνάμε, αν ασχολούμαστε με αυτά.
Στηριζόμαστε στο γεγονός πως ο χρόνος και ο τόπος σε συνδυασμό με
τις συνθήκες και τα δεδομένα κάθε εποχής, διαμορφώνουν τις συνθήκες
κάθε δημιουργίας. Ως εκ τούτου είναι εντελώς φυσικό σε κάθε εποχή να
βρίσκουμε κοινά σημεία αναφοράς, συμπληρωμένα και μπολιασμένα με
ό,τι η «εποχή» αναδεικνύει.
Ψηλαφούμε στα έργα της εποχής, ό,τι σήμερα με μοντέρνους όρους
αποδίδουμε ως «ολιστική προσέγγιση». Η φύση, ο άνθρωπος, σε απόλυτη
αρμονία και με σεβασμό στο ρόλο του καθενός. Αυτό που προτείνεται
1
και σωστά ως «φυσικό συμβόλαιο» , προκειμένου να σημάνει αειφορία
και ειρήνη, σεβασμό στη φύση και προοπτική στον ανθρώπινο πολιτισμό,
το βρίσκουμε σε εφαρμογή στην περίοδο αυτή.
Γεγονός πάντως είναι πως η νέοανακτορική περίοδος, έχει να αναδείξει ένα νέο περιεχόμενο, μια εντελώς νέα άποψη για τον άνθρωπο και τη
1

Serres M., Το φυσικό συμβόλαιο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2001
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ζωή του, απελευθερωμένη από το μυστικισμό που η παλαιοανακτορική
περίοδος απηχεί. Ας μην ξεχνάμε κάτι που μας διαφεύγει. Κάθε περίοδος,
αντιστοιχεί σε 200 – 250 χρόνια ζωής, αποριών, έρευνας, μελέτης, κατασταλαγμένης γνώσης και εμπειρίας. Σε έναν τόπο τόσο ανήσυχο και δυναμικό, η εξέλιξη, το νέο «τοπίο», αντιστοιχεί σε μια περίοδο ακμής και
δημιουργίας, ικανής να σταθεί δίπλα στις μεγάλες τομές του παγκόσμιου
πολιτισμού, αυτές της Αθηναϊκής ακμής και της Αναγέννησης. Η θέση
και η στάση του ανθρώπου, το δοξαστικό ύφος που χαρακτηρίζει τις δημιουργίες της περιόδου αυτό μαρτυρούν και σε αυτό μας οδηγούν.
Βεβαίως πολλές από αυτές τις σκηνές, τα έργα που παρουσιάσαμε είναι συνδεδεμένα με μια τελετουργική διάσταση. Όμως δεν έχουμε σε καμία περίπτωση σχέση, φόβου και υποταγής. Αντίθετα αναγνωρίζουμε παντού σχέση σεβασμού, παρρησίας και καθαρότητας. Η προσέγγιση αυτή
δίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας μιαν άλλη διάσταση στον άνθρωπο και στα έργα του σε απόλυτη ισορροπία με τη φύση.
Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά μια που η Φύση, η Μητέρα Γη,
είναι η Θεότητα στην οποία οι μινωίτες απέδωσαν την αρχή και τη σοφία
του κόσμου. Οι πράξεις μας, οφείλουν να έχουν ένα ιερό χαρακτήρα
προκειμένου να μην προκαλούν φθορές, να μην προσβάλλουν τη Φύση.
Ως εκ τούτου το μήνυμα της Μινωικής Κρήτης στέκει καθόλα επίκαιρο.
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Minoan aesthetic and society
This is an approach that aims to interpret the characteristics of life
during the New Palace period in Minoan Crete through the aesthetics of
this time. The variety of materials, the freedom of expression of the
forms, the relationship between the human and the natural environment,
allow us to see details of an organization of social life in a completely
different level, from another point of view.
Art as an undeniable witness of the principles, priorities and perceptions of each era, allows us to discover the essential characteristics of a
period for which the information available is very limited. Unfortunately,
what has survived of this time is mostly fragmentary and gives us little
information on the key aspects of life.
On the other hand, the Cretan land, with its dynamic characteristics,
creates a timeless concept, an element of life and a way in which man experiences his relationship with nature, an aesthetic performance that has
been termed "Cretan intensity", an element of the physiognomy of art as
it is produced on the island.
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