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ACTA UNIVERSITATiS UPSALIENSIS. Boreas, Studies in Ancient Méditer-
ranean and Near Eastern Civilizations - 8. G i s e l a Walberg - , K a m a r e s -
A Study of the Character of Palatial Middle Minoan Pottery, Uppsala 
1976, σσ. 203 μετά εικόνων και σχεδίων. 

Εις την σειράν «EOREAS - Μελέται του ΙΙανεπιστημίου της Ούψάλας δια 
τους αρχαίους πολιτισμούς της Μεσογείου και της Εγγύς Ανατολής» έκυκλοφο-
ρήθη ό υπ' αριθ. 8 τόμος μέ την μονογραφίαν της Gisela Walberg περί της καμα-
ραϊκής κεραμικής και δή καΐ περί τοϋ χαρακτήρος τής ανακτορικής Μεσομινωι-
κής κεραμικής. 

Ή υπό κρίσιν μονογραφία αποτελεί νέαν συμβολήν εις την μελέτην καί γνω-
ριμίαν τοϋ καμαραϊκου ρυθμού, ιδία δε ενδελεχή, τεκμηριωμένην καί εύμέθοδον 
άντιμετώπισιν τής εξελίξεως καί τής όλης προϊστορίας και πορείας του θαυμάσιου 
τούτου διακοσμητικού συνόλου τής Αίγαιακής κεραμικής. 

"Η ιστορία αυτής τής ανακτορικής κεραμικής τής μινωικής Κρήτης κατά την 
έποχήν των πρώτων ανακτόρων εϊναι διττώς γνωστή ". το μεν όσον άφορφ εις την 
γενικήν έξέλιξιν τής κεραμικής αυτής, το δέ όσον άφορα εις το χρονικον τής ανευ
ρέσεως κατά την συμπληρουμένην έκατονταετίαν τών πολυπληθών αυτής αντιπρο
σωπευτικών δειγμάτων. 

Ώ ς κεραμική'καί ρυθμός ή παραγωγή αΰτη πήλινων άγγγείων τών ανακτορικών 
κέντρων τής κεντρικής Κρήτης αποτελεί την άποθέωσιν τής πολυχρωμίας, τής 
σπείρας καί τής καμπύλης καί μάλιστα εις ποικιλίαν άντιπροσωπεύουσαν την 
έξάντλησιν τών δυνατών να προέλθουν συνδυασμών. Άλλα καί τα σχήματα τών 
αγγείων καί σκευών τής εποχής, τών υποκειμένων ε'ις αυτήν την διακόσμησιν, δεν 
υστερούν κατ' άναλογίαν έναντι του πλήθους τών διακοσμητικών στοιχείων καί τών 
συνδυασμών αυτών. Καί αυτό ακριβώς αναδεικνύει το πνεύμα τής εποχής: το πη-
γαΐον συναίσθημα πού μετατρέπεται καί μετουσιώνεται εις εύπλαστους οργανι
σμούς - δημιουργήματα τής καλλιτεχνικής ευαισθησίας τών κατοίκων τής Μεσσα-
ράς καί τής περιοχής τής Κνωσοϋ. 

Εις άπαντα τα καμαραϊκά προϊόντα υπερέχει το διακοσμητικον κάλλος, δπερ 
συντελεί τα μέγιστα εις την καλλιτέραν άπόδοσιν του δλου. Αυτό το διακοσμητι
κον κάλλος^ βοηθεΐ, επίσης, εις την άνάδειξιν τών καλλιγράμμων αγγείων τής εποχής. 
"II αρμονία συμβαδίζει με την έν τφ χώρω συμμετρίαν μέ αποτέλεσμα να δημιουρ
γούνται ολα αυτά τα ανεπανάληπτα έργα τέχνης, τα όποια αποτελούν τα ωραιό
τερα καί θαυμασιώτερα προϊόντα τής προϊστορικής κεραμικής του συνόλου τής 
'Ανατολικής Μεσογείου. Εις αυτό το αποτέλεσμα, τέλος, συνέτειναν ποικίλοι παρά
γοντες, ως ή μακρά προεργασία δια τήν παρασκευήν εύπλαστου πηλού, τα εις 
πολλάς αποχρώσεις χρησιμοποιούμενα χρώματα ώς καί το έξαίρετον βερνίκιον μέ 
τήν άνεπανάληπτον δια μίαν χιλιετίαν μεταλλικήν του λάμψιν. 

"Αν καί τα καμαραϊκά αγγεία ευρέθησαν εις τήν Κρήτην το πρώτον εις το 
σπήλαιον Καμάρες τής νοτίας κλιτύος τής "Ιδης, εξ ού καί ή ονομασία τής κεραμι
κής αυτής ομάδος, έν τούτοις άναγνωρίσθησαν το πρώτον υπό του Pétrie ώς αί-
γαιακά καί δή καί ώς κρητικά ήδη άπο τής εποχής τών ανασκαφών τών μεγάλων 
φαραωνικών έργατοπόλεων (Kahun) τής χώρας του Νείλου. 

Τήν πρώτην έκμετάλλευσιν τής καμαραϊκής κεραμικής ώς ανακτορικής καλλιτε
χνικής παραγωγής έπέτυχον οι Α. Evans καί D. Mackenzie, εις τους οποίους ήκο-
λούθησαν οι 'Ιταλοί ανασκαφείς τής Μεσσαράς καί μεταγενέστεροι μελετηταί (Fr. 
Matz, J. Pendlebury, A. Furumark, L. Banti καί Νικ. Πλάτων). "Ηδη τα πολυ
πληθή καί αντιπροσωπευτικά ευρήματα τής μεταπολεμικής περιόδου, Ίδια έξ αύτοΰ 
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τούτου του ανακτόρου της Φαιστού, συνέτειναν εις την τελικήν τυπολογικήν κατά
ταξαν του υλικού και συναγωγήν πολυτίμων ιστορικών στοιχείων περί των τυχών 
του ανακτορικού κέντρου της πεδιάδος της Μεσσαράς κατά τους παλαιοανακτο-
ρικούς χρόνους. 

Αυτόν τον διττον χαρακτήρα εΐχεν ή μελέτη τοϋ Άντ. Ζώη, Φαιστιακά, 'Αρ
χαιολογική Έφημερίς 1966, σσ. 27—109, ή όποια έβασίσθ/j εις φαιστιακον ύλι-
κόν (κατά το πλείστον), ύποκείμενον εις αύστηράν κριτικήν. Εις την μελέτην αυτήν 
έγένετο ή πρώτη κατάταξις κατά φάσεις τοϋ φαιστιακοΰ κεραμικού υλικού του 
ανακτόρου της Φαιστού καΐ συγχρόνως ή αναγωγή του εις τας αντιστοίχους οίκο-
δομικάς φάσεις του ανακτόρου τούτου. 

Ή άκολουθήσασα μονογραφία του αύτοΰ μελετητοΰ υπό τον τίτλον Der Kama
res-Stil.— Werden und Wesen, Diss. Tübingen 1964 (1968), εσχεν ως σκοπον 
τήν μελέτην της ποικιλόχρωμου και πλούσιας τήν σύλληψιν κεραμικής της Μεσαίας 
Εποχής του Χαλκού είς τήν Κρήτην. Ή κατάταξις τοϋ ύλικοΰ και ή άξιοποίησίς 
του έκάλυψε χρονολογικά προβλήματα, άτινα και κατά το πλείστον έπελύθησαν, 
προβλήματα εξελίξεως του καμαραϊκοΰ ρυθμού, τα σχήματα των αγγείων τούτων 
ως καί τίνα διακοσμητικά στοιχεία. 

Ή εργασία τοϋ Ζώη εταμε νέας οδούς, απαραιτήτους δια τήν καλλιτέραν άντι-
μετώπισιν τής ποικιλίας των προβλημάτων της ατελώς εισέτι γνωστής ανακτορι
κής Μεσομινωικής κεραμικής, διότι ανεδείχθη είς τήν κατ' εξοχήν άντιπροσωπευ-
τικήν έκδήλωσιν μεταξύ τών τάσεων τής τέχνης τής εποχής εκείνης. 

Τήν πρώτην ταύτην σοβαράν προσπάθειαν διεδέχθη ετέρα γενομένη υπό τής Gi
sela Walberg, τής οποίας καί θα άξιολογηθή ή προσφορά εν τοις έπομένοις. Ώ ς 
άνομολογεΐ ή συγγραφεύς, το ύλικον τής εργασίας της άπτετέλεσεν αποκλειστικώς 
το εκ τών ανακτορικών κέντρων ύλικόν, όπερ κατετάγη εις τεσσάρας φάσεις : 

Προκαμαραϊκή Μεσομινωική Ι Α 
Πρώιμος Καμαραϊκή » Ι Β / I I Α 
Κλασσική Καμαραϊκή » I I Β / III Α 
(Ύστερα) Μετακαμαραϊκή » I I I Β 

Ή διαπραγμάτευσις τοϋ ύλικοΰ εμφανίζεται εύμέθοδος καί πολύπλευρος με 
σύγχρονον άντιμετώπισιν δλων τών πιθανών στοιχείων, άτινα συνθέτουν τον δρον 
«καμαραϊκή κεραμική». "Ινα δειχθή ή σημασία τής πολυπλεύρου αυτής αντιμετω
πίσεως άρκεΐ να σημειωθή δτι γίνεται σαφής διάκρισις τών πάσης φύσεως αγ
γείων καί σκευών κατά τήν διακόσμησίν των, κατά το σχήμα των, Ιτι δε κατά 
τήν χρήσίν των ώς οικιακών σκευών καί άλλων ειδικών μορφών. 

"Ολων τών τύπων τούτων γίνεται περιγραφή, δίδονται χρονολογικά πλαίσια 
τής χρήσεως των καί παρέχονται ανάλογα—προς τα τών ανακτορικών κέντρων — 
παραδείγματα. Ή πληρότης τοϋ ύλικοΰ φαίνεται δεδομένη, βεβαίως, έπί τη βά
σει τών ήδη γνωστών δημοσιευομένων μνημείων. 

Το δλον έ'ργον περιλαμβάνει επτά κεφάλαια '. το πρώτον αποτελεί ή εισαγωγή 
μετά γενικών στοιχείων, ενώ είς το δεύτερον εξετάζονται τα σχήματα τών καμα-
ραϊκών αγγείων. Δύο διακεκριμένα σύνολα εξετάζονται, α) τα διακεκοσμημένα 
καί εξαίρετου κατασκευής αγγεία καί β) τα οικιακής χρήσεως καί λοιπά ειδικών 
χρήσεων. Εις τα οικιακής χρήσεως περιλαμβάνονται γενικώς ευάριθμα σχήματα, 
πλην δμως αρκούντως ενδεικτικά. Βεβαίως, μία ειδική έπί του θέματος τούτου 
εργασία δεν υφίσταται εισέτι καί δή καί εργασία ήτις θα καλύπτη το σύνολον τών 
μινωικών οικιακών αγγείων καί σκευών, καί, κατά συνέπειαν, το κεφάλαιον τοϋτο 
δεν δύναται να θεωρηθή δτι εξαντλεί το θέμα καί δτι παρέχει το σύνολον τοϋ 
σχετικοΰ ύλικοΰ. Έ ξ άλλου, δεν ήτο συγχρόνως εισέτι γνωστόν οΰτε το σύνολον 
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τοΰ καμαραϊκοΰ κεραμικού υλικού εκ των μεταπολεμικών ανασκαφών καΐ διά τον 
λόγον τούτον δέν είναι δυνατόν να ύποστηριχθή δτι έχει γίνει ή άξιολόγησις του 
συνόλου των ενδιαφερόντων τύπων αγγείων καί διακοσμητικών στοιχείων του κα
μαραϊκοΰ ρυθμού δια του κρινόμενου έργου. 

Τα σχήματα τών καμαραϊκών αγγείων κατατάσσονται εις σφαιρικά, κωνικά, εις 
απλώς κωνικά, όσον άφορα εις τήν διαμόρφωσιν του κατωτέρου τμήματος των, εις 
σφαιρικά — πεπιεσμένα σφαιρικά, εις άμφικωνικά καΐ πεπιεσμένα, εις ωοειδή, εις 
υψηλά ωοειδή, εις άπιόσχημα, εις κωνικά και κυλινδρικά σχήματα ανήκοντα εις 
μικρά γενικώς εύρύστομα αγγεία, εις ημισφαιρικά καΐ γωνιώδη. Ή κατάταξις 
αΰτη κρίνεται ικανοποιητική και δι' ενα εισέτι λόγον πέρα της έπιτυγχανομένης 
πλήρους αυτών τών αγγείων διαφοροποιήσεως : συγχρόνως επιδιώκεται ή κατά τάς 
διαφόρους υποπεριόδους παρακολούθησις της εξελίξεως ενός εκάστου τύπου τών 
αγγείων του καμαραϊκοΰ ρυθμού μέ δλα τα επί μέρους χαρακτηριστικά και με 
δλα τα δυνατά παράλληλα. 

Εις το αυτό ως άνω κεφάλαιον θίγονται και άλλα θέματα, ως σχηματισμός 
τών μικρότερων τον σχηματισμόν τμημάτων τών αγγείων, έτι δε άλλαι κεραμικαί 
και μή κεραμικαί μορφαί, μέ επιστέγασμα άλλας διαφόρους δημιουργίας (μεταλ
λικά σκεύη καί αγγεία, λίθινα, πλαστικώς άποδεδομέναι λεπτομέρειαι, αγγεία τύ
που barbotine καί άλλα υλικά). Χρήσιμος είναι ό παρατιθέμενος κατάλογος τών 
περιπτώσεων όμοιων δημιουργιών μεταξύ πηλίνων καί άλλων αγγείων καί εις το 
σημεΐον τοΰτο είναι προφανής ή προσφορά της Walberg. 

Το τρίτον κεφάλαιον εμφανίζεται ομοίως άκρως ενδιαφέρον μέ το σύνολον τών δια
κοσμητικών στοιχείων τα όποια γνωρίζομεν (σσ. 47—82). Εις εξ υποκεφάλαια αντι
μετωπίζονται αϊ κύριαι περιπτώσεις διακοσμήσεως, αϊ όποΐαι είναι αϊ ακόλουθοι » 

α) 'Αφηρημένα στοιχεία (κύρια μοτίβα, παρεμφερείς τύποι κατά ταινίας, παρα
πληρωματικά κοσμήματα, βραχώδη σύνολα), 

β) εικονογραφικά μοτίβα, 
γ) είδικαί τεχνικαί έμφανιζόμεναι κατά περιπτώσεις συγχρόνως προς τόν κυ

ρίως καμαραϊκόν ρυθμόν (εγχάρακτος, barbotine, στολιδωτή διακόσμησις), 
δ) μοτίβα έκ μή καμαραϊκών τύπων, 
ε) παράλληλα σύνολα (παράλληλοι γραμμαί) 
στ) μετασχηματισμοί τών μοτίβων. 

Εις το σημεΐον αυτό δυνατόν να εξαρθή ή συμβολή της Walberg, διότι, διά της 
κατατάξεως του διακοσμητικού πλούτου της καμαραϊκής κεραμικής, παρακολου
θείται άριστα ό μετασχηματισμός του πλήθους τών μοτίβων τούτων άπό της πρωί
μου εις τήν κλασσικήν καμαραϊκήν φάσιν καί περαιτέρω εις τήν ύστέραν ( μετακαμα-
ραϊκήν), τέλος δε αναγνωρίζονται τα σχέδια τα όποια έχρησίμευσαν ως αφετηρία 
διά το θεματολόγιον της Ύστερομινωικής καί της Ύστερομυκηναϊκής κεραμικής. 

Ή περαιτέρω διαπραγμάτευσις του θέματος άφορα εις τα χρησιμοποιηθέντα 
ύπό τών αγγειοπλαστών καί αγγειογράφων της εποχής χρώματα. Τά εκλεκτότερα 
τών καμαραϊκών δημιουργημάτων φέρουν, πράγματι, μέλαιναν τήν έπιφάνειαν, έπί 
της οποίας καί ή διακόσμησις. Εις το σημεΐον αυτό μνημονεύεται καί ή συμβολή 
ειδικών περί τήν τεχνικήν τών αρχαίων αγγείων χημικών, οίτινες διεπίστωσαν, δι* 
επιτυχών παρατηρήσεων, τήν ύψηλοτέραν είς σίδηρον (ή εις τήν μελανόμορφον 
Άττικήν τεχνικήν) περιεκτικότητα του μέλανος χρώματος τών καμαραϊκών αγγείων. 

Αϊ παρατηρήσεις της Walberg περί της κατά περίπτωσιν χρήσεως τών δια
φόρων χρωμάτων κατά τήν πρώϊμον, τήν κλασσικήν καί τήν ύστεροκαμαραϊκήν 
(μετακαμαραϊκήν) φάσιν καλύπτουν, βεβαίως, μέρος του πλούτου του καμαραϊκοΰ 
ρυθμού, πλην όμως, θα διατηρήσουν τήν άξίαν των λόγω της πληρότητος ή οποία 
τάς χαρακτηρίζει. Οΰτω διαπιστούται ή προτίμησις του λευκού κατά τήν πρώϊμον 
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καμαραϊκήν φάσιν, τόσον είς τήν τεχνικήν barbotine, δσον καΐ εις τάς άλλας 
απλουστέρας δημιουργίας. Κατά τήν έπομένην φάσιν του κλασσικού καμαραϊκου 
ρυθμού ή πολυχρωμία επικρατεί μέ διαφόρους αποκλίσεις και δη και ώς προς το 
χρώμα το όποιον προτιμάται είς ποικίλα αγγεία. "Αλλοτε προτιμάται το λευκον 
άλλοτε το κίτρινον. Τέλος, κατά τήν ύστέραν καμαραϊκήν φάσιν, ή πολυχρωμία 
παύει να έπιδίδ^ και πλείστα δσα άγγεΐα διακοσμούνται μόνον δια λευκού έπί 
μέλανος βάθους. 

Ειδικώς όσον άφορα είς τήν διακόσμησιν των οικιακής φύσεως αγγείων ή δια 
σκοτεινού χρώματος έπί άνοικτοχρώμου επιφανείας (βάθους) διακόσμησις εμφανί
ζεται ήδη άπο της Πρωτομινωικής περιόδου. 

Καταλήγουσα (σσ. 81—82) ή συγγραφεύς, τονίζει δτι «έκ της αναλύσεως των 
σχέσεων μεταξύ του σχήματος των αγγείων και της διακοσμήσεως της καμαραϊ-
κής καθόλου κεραμεικής, αμφότεροι οι συντελεσταί, καΐ ή διακόσμησις ώς ένιαΐον 
σύνολον, και τα μεμονωμένα κατά περιπτώσεις διακοσμητικά στοιχεία, έξηρτώντο 
έκ της μορφής του αγγείου, ετι δτι ό κύριος σκοπός της τοιαύτης διακοσμήσεως 
ή το να ίσορροπηθή το σύνολον ή (και) να τονισθή ακριβώς το σχήμα του αγγείου». 
Πράγματι τούτο παρατηρείται δσον άφορα είς τάς επί μέρους διαμορφουμένας 
επιφανείας εκάστου αγγείου ή είς τα συνεχή διακοσμητικά σύνολα, μέ αποτέλεσμα 
να επιδίδουν τά συστρεφόμενα σύνολα είς τάς κυκλικάς επιφανείας, νά διαμορφουν-
ται οριζόντια διακοσμητικά σύνολα μέ επαναλαμβανόμενα είς συνδυασμούς δια
κοσμητικά στοιχεία είς τά περιφερειακώς σχηματιζόμενα τμήματα τών αγγείων, 
ετι δε σύνθετα σύνολα ή μέ επαναλαμβανόμενα είς κατακόρυφον ή πλαγίαν τοπο-
θέτησιν στοιχεία είς τάς συνεχείς - αδιάσπαστους επιφανείας τών μή στρογγυλών 
ή σφαιρικών αγγείων, άτινα τείνουν δια του δλου σχήματος των προς τά άνω. 

Ή «διακοσμητική σύνταξις», ώς προσφυώς αποκαλείται υπό τής συγγραφέως 
ή δλη κατασκευή καΐ δομή του αγγείου, αποτελεί το έπόμενον τέταρτον μέρος 
του έργου (σσ. 83 - 95) και είς αυτό διακρίνονται — είς έπιτυχεστάτην κατάταξιν — 
άπορρέουσαν έκ του δλου πνεύματος του καμαραϊκου ρυθμού — αί τάσεις τής κα-
μαραϊκής κεραμικής. Οδτω, πρωτίστως, αναλύονται οι τύποι τής τρισδιάστατου 
διακοσμήσεως ήτις νοείται ώς μείζον σύνολον. Περαιτέρω, αντιμετωπίζονται αί 
εντυπώσεις και τά αποτελέσματα τά προκύπτοντα έκ τής προσαρμογής τής επι
λεγόμενης διακοσμήσεως εις τά διάφορα σχήματα τών καμαραϊκών αγγείων, ώς 
και αί δυναμικά! εντυπώσεις αί προκαλούμεναι υπ' αυτών τούτων τών χρησιμο
ποιουμένων διακοσμητικών στοιχείων ( μοτίβων). Είς το τέταρτον κεφάλαιον αντι
μετωπίζεται ή έντύπωσις ή προκαλούμενη υπό του σχήματος τών διαφόρων αγ
γείων και αναγνωρίζεται ή ιδιαιτέρα συμβολή τών μεσομινωικών αγγειοπλαστών 
δια τής δημιουργίας συχνότατα συνθέτων εν πολλοίς τήν μορφήν και το σχήμα 
αγγείων, μέ πλείονας δηλαδή, κατά το πλείστον, διαμορφουμένας επιφανείας. 'Ακο
λούθως, αντιμετωπίζεται ή καμαραϊκή δημιουργία ω ς μία σύλληψις συνεπούς ένό-
τητος δια τής εμφανίσεως ενός επιτυχούς συνόλου είς το όποιον συντελούν και ή 
διακόσμησις και ή μορφή του αγγείου. Είς το έπόμενον έκτον κεφάλαιον παρατί
θεται το ύλικόν, το όποιον δεν ανήκει είς τήν κατηγορίαν αυτήν, μέ παράλληλον 
ερευναν του συστήματος κατανομής τών προς διακόσμησιν προσφερομένων επιφα
νειών τών αγγείων. "Ολως σημαντική είναι και ή τελευταία, εβδόμη, ένότης, εν ή 
καθορίζονται αί διαδοχικά! μεταλλαγαί του διακοσμητικού πλούτου του καμαραϊ
κου ρυθμού. 'Εξαιρετικά χρήσιμος είναι και ό έν τέλει τής ένότητος ταύτης κατά
λογος τών ποικίλων διακοσμητικών στοιχείων μέ παράλληλον άναγωγήν είς τους 
διαφόρους τύπους αγγείων. 

Το πέμπτον μέρος (σσ. 96 -125) είναι άφιερωμένον είς τήν χρονολόγησιν τών 
έπί μέρους φάσεων εξελίξεως τής καμαραϊκής κεραμικής. 'Εξετάζονται αί απόψεις 
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άλλων επί του θέματος ερευνητών, δσον acpopcy. ιδία είς τήν στρωματογραφίαν, και 
παρατίθενται εν κατατάξει α) οι αντιπροσωπευτικοί τύποι τών διαφόρων αγγείων 
πού ευρέθησαν είς επίμαχα σημεία της Φαιστού και της Κνωσού, ετι δε β) κατά 
έποχάς τα αντίστοιχα σύνολα. Πρόκειται, κατά ταύτα, περί εξαντλητικής περί το 
θέμα εργασίας, δια της οποίας παρέχονται εν τέλει, ως άγλαος καρπός, εν περί-
λήψει τα συμπεράσματα της συγγραφέως δσον άφορα το μέν εις τήν τυπολογικήν 
και μορφολογικήν έξέλιξιν του πλουσίου καμαραϊκοΰ ρυθμού το δε είς τήν σχετι
κή ν, ώς προκύπτει, και ουχί απόλυτον, χρονολόγησιν. 

Οΰτω διακρίνονται τέσσαρες κατηγορίαι, ώς έπραξαν και άλλοι έρευνηταί. 
Πρώτη : ή προκαμαραϊκή ή πρωτοκαμαραϊκή κεραμική ή ανήκουσα είς τους 

χρόνους της ιδρύσεως τών παλαιοτέρων ανακτόρων ( Μέσο μινωική Ι Α φάσις). 
Δευτέρα '. ή πρώιμος καμαραϊκή, ή αντιστοιχούσα είς τήν έποχήν ανανεώσεως 

ανακτορικών κτισμάτων εν Φαιστώ (Μεσομινωική I B — I I Α φάσις). 
Τρίτη : ή κλασσική καμαραϊκή κεραμική πιστοποιουμένη ώς σύγχρονος προς 

τήν επί ευρείας αναστηλωτικής βάσεως πραγματοποιηθεΐσαν άνακαίνισιν τών 
φαιστιακών κτισμάτων (Μεσομινωική I I A - I I I Α ) . 

Τετάρτη : ή ύστεροκαμαραϊκή ή μετακαμαραϊκή προερχομένη έξ ώρισμένων 
σημείων του συνόλου τών ανακτορικών κτισμάτων της Φαιστού ώς και εκ Κνωσού. 

"Η δευτέρα και τρίτη αντιπροσωπεύουν, ώς γνωστόν, τήν παλαιοανακτορικήν 
ή κυρίως καμαραϊκήν κεραμικήν, ή οποία και τίθεται πλέον είς τήν διάθεσιν τών 
ερευνητών δια της πραγματοποιούμενης νυν μεγαλειώδους εκδόσεως του πολυτί
μου έργου του Doro Levi, Festòs e la civiltà Minoica, Roma 1977. 

Tò δλον Ιργον περί Καμάρων περιλαμβάνει έν κατακλείδι και άλλας ενότητας, 
ώς μίαν ενότητα υπό τύπον συνθέσεως δια τήν δλην έξέλιξιν του καμαραϊκοΰ 
ρυθμού (σσ. 12b—127), λεπτομερέστατον μετά βιβλιογραφίας κατάλογον τών τύ
πων τών καμαραϊκών αγγείων (128—156), συντομογραφίας (157), βιβλιογραφίαν 
(158—160), κατάλογον εικόνων (161—163), εξ πίνακας με απεικονίσεις αγγείων 
(164—169), σχέδια (εν περιγράμματι) αγγείων (170—179), σχέδια διακοσμητι
κών μοτίβων (180—197), κατόψεις του ανακτόρου της Φαιστού (198—199) και 
ευρετήρια (200—203), έμφανίζον οΰτω θαυμαστήν εκ πάσης έπόψεως πληρότητα, 
ώς και το περιώνυμον του διδασκάλου της καθηγητού Arne Furumark περί της 
Μυκηναϊκής κεραμικής (1941) έργον. 

Το μνημειώδες έργον του Furumark περί της Μυκηναϊκής Κεραμικής παρέ-
μεινεν εις τήν ίστορίαν τών προϊστορικών σπουδών του Αιγαίου ώς μία μεγα
λειώδης και ανεπανάληπτος επί τρεις δεκαετίας προσφορά είς τήν μυκηναϊκήν τέ-
χνην και είς τήν προσπάθειαν προς χρονολόγησιν του συνόλου τών πολιτιστικών 
εκδηλώσεων του Μυκηναϊκού κόσμου. 

'Αντιστοίχως ή προσφορά της Walberg εμφανίζεται ώς μία δλως θετική συμ
βολή και μία απαραίτητος άρετηρία είς τήν μελέτην προς γνωριμίαν της καμα-
ραϊκής κεραμεικής. "Ηδη ή άρξαμένη έκδοσις τών ανασκαφών της Φαιστού υπό 
του καθηγητού Doro Levi θα παράσχη το άπαραίτητον ύλικον δια μίαν μείζονα 
και εν ταύτώ τελικήν προσπάθειαν άνασυνθέσεως της Μεσομινωϊκής κεραμικής. 

Αμφότερα όμως τα έργα ταΰτα (Kamares και Mycenaean Pottery) επιβάλ
λεται να ανανεωθούν και το έργον κρίνεται ώς τιτάνιον δι' εκείνους οι όποιοι θα 
το αναλάβουν. Ή έκπλήρωσίς των αποτελεί, βεβαίως, έπιταγήν της επιστήμης. 
Τα μεταπολεμικά κεραμικά ευρήματα τών άνα τήν ήπειρωτικήν ιδία 'Ελλάδα 
ανασκαφών μυκηναϊκών θέσεων και ή μνημονευθείσα εκδοσις του έ'ργου Festòs e 
la civiltà Minoica, κορωνίς της επιστημονικής παρουσίας του Doro Levi είς τον 
χώρον του προϊστορικού Αιγαίου, παρέχουν το άναγκαΐον προς τοΰτο ύλικόν. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛ. ΚΟΡΡΕΣ 


