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Παραστάσεις ανθρώπινων μορφών
στην τέχνη της εποχής
των μυκηναϊκών λακκοειδών τάφων
Κωνσταντίνος Γαλανάκης
Δρ Αρχαιολογίας

Η τέχνη της εποχής των λακκοειδών τάφων στις Μυκήνες αποτελεί προφανώς μία από τις πιο σημαντικές εκφάνσεις
ολόκληρου του μυκηναϊκού πολιτισμού. Περιέχει ένα αρκετά ποικιλόμορφο θεματολόγιο που ορίζεται από α) απλουστευμένες καλλιτεχνικές φόρμες κατώτερης ποιότητας, όπως για παράδειγμα η τεχνική των παραστάσεων στις ταφικές στήλες του Ταφικού Κύκλου Α, και β) εκλεκτική, παραστατική τέχνη και πολυτελείς διακοσμητικούς τύπους με
τη χρήση χρυσού και πολύτιμων υλικών, όπως οι μεταλλικές νεκρικές προσωπίδες των Ταφικών Κύκλων Α και Β. Με
βάση αυτά τα δεδομένα δεν είναι εύκολο να συμπεράνουμε ότι υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός αυθεντικών παραστάσεων ανθρώπινων μορφών κατά τον 16ο αιώνα π.Χ. Πιθανώς η πρώιμη μυκηναϊκή τέχνη επικεντρωνόταν περισσότερο στην παραγωγή διακοσμητικών αντικειμένων ειδικά προορισμένων για επίδειξη, και όχι στη λειτουργική παραστατική τέχνη η οποία εμφανίστηκε αργότερα στην αρχαιότητα. Ως στοιχεία για την απεικόνιση ανθρώπινων μορφών και βασικές πηγές για την αναγνώριση στοιχειώδους παραστατικής τέχνης κατά την Υστεροελλαδική Ι (ΥΕ Ι) περίοδο εξετάζονται στο κείμενο οι ταφικές στήλες, οι νεκρικές προσωπίδες από τους Ταφικούς Κύκλους Α και Β και
κάποιες μικρογραφικές παραστάσεις στη μικρογλυπτική και σε άλλα εικονογραφικά μέσα.
Το κοινωνικό και καλλιτεχνικό πλαίσιο της εποχής
Στο τέλος της Μέσης Ελλαδικής περιόδου (ΜΕ ΙΙΙΒ), η Αργολίδα βρισκόταν σε μια φάση δημιουργικής μεταστροφής από μία αμιγώς
κλειστή οικονομικά κοινωνία σε μία πιο διευρυμένη οικονομία όσον
αφορά τις επαφές της με τις γύρω περιοχές. Οι μεσοελλαδικοί κιβωτιόσχημοι τάφοι αντικαταστάθηκαν από βαθύτερα ορύγματα με
περισσότερες ταφές στο εσωτερικό τους, με τη μορφή λακκοειδών
τάφων. Εκείνο όμως που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως το πιο
περίεργο αλλά και πιο απρόσμενο φαινόμενο ολόκληρης της περιόδου είναι η ξαφνική αύξηση πλούτου, ίσως λόγω της ύπαρξης αγροτικού αποθέματος και της άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων μεγαλύτερης κλίμακας με τη Μινωική Κρήτη, απευθείας ή μέσω των
Κυκλάδων.1 Οι αλλαγές στο τυπικό της ταφής ίσως να συνοδεύονταν από νέες και διαφορετικές εσχατολογικές πεποιθήσεις γύρω
από το θάνατο και τη μετέπειτα ζωή ή από κάποιες συγκεκριμένες
αντιλήψεις οι οποίες επηρέασαν κατά ουσιώδη τρόπο την κατασκευή
των τάφων. Οι λακκοειδείς τάφοι των Ταφικών Κύκλων Α και Β των
Μυκηνών αποκαλύπτουν τη σταδιακή συγκέντρωση πλούτου και
αντικατοπτρίζουν αυτές τις διαφοροποιήσεις στις ταφικές πρακτικές. Αυτή η εξελικτική διαδικασία, η οποία ίσως να είχε αρχίσει πριν
από το τέλος της ΜΕ ΙΙΙΒ, δεν θα έπρεπε να ερμηνευθεί ως πρακτική
κάποιας ορμώμενης από το εξωτερικό τάξης «αριστοκρατών», αλλά
ως το αποτέλεσμα τοπικών διαφοροποιήσεων στην κοινωνική διαμόρφωση. Η απουσία εισηγμένων καλλιτεχνικών τύπων στα κτερίσματα των τάφων, οι οποίοι θα δικαιολογούσαν την αλλοδαπή προέλευση των νέων κατοίκων, και η εγκατάλειψη των θεωριών που ερμήνευαν τη συγκέντρωση ποσοτήτων χρυσού μόνο ως το αποτέλε-
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σμα μισθοφορικών στρατιωτικών υπηρεσιών στην Αίγυπτο,2 οδηγούν
στο συμπέρασμα ότι η παρείσφρηση ενδογενών κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων επηρέασε θετικά το κοινωνικό σύστημα.
Αυτό το γεγονός στην πορεία διαφοροποίησε κατά κάποιον τρόπο το
γενικό τυπικό της περιόδου, η οποία χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση του μυκηναϊκού πολιτισμού, σε συνάρτηση με τις επαφές και
τις πολιτισμικές ανταλλαγές ανάμεσα στην ηπειρωτική Ελλάδα, την
Κρήτη και τις Κυκλάδες.3 Η νέα κοινωνική τάξη, δηλαδή ένα μικρό
μέρος της κοινωνίας με στρατιωτικές ικανότητες, κυριάρχησε σε
σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό και εγκαθίδρυσε νέους τύπους
ταφικής αρχιτεκτονικής προκειμένου να επιδείξει την κοινωνική θέση
και σημασία του ακόμη και μετά το θάνατο. Η εμμονή στην επιλογή
οπλισμού, ειδικότερα ξιφών, ως του πιο αγαπητού κτερίσματος σε
τάφους, ίσως να δηλώνει ότι η δύναμη των νέων ηγετών εμπεδώθηκε τελικά μόνο έπειτα από τη χρήση των όπλων.
Η τέχνη της εποχής των λακκοειδών τάφων είναι προφανώς μία
από τις πιο σημαντικές όψεις ολόκληρης της περιόδου. Για το θέμα
που πραγματεύεται το άρθρο, ως βασικές πηγές για την αναγνώριση στοιχειώδους παραστατικής τέχνης κατά την ΥΕ Ι περίοδο αποτελούν οι ταφικές στήλες, οι νεκρικές προσωπίδες από τους Ταφικούς Κύκλους Α και Β των Μυκηνών και κάποιες μικρογραφικές παραστάσεις στη μικρογλυπτική.

Ταφικές στήλες
Οι στήλες αυτές, κατασκευασμένες από πωρόλιθο, αποτέλεσαν νέα
στοιχεία στην ηπειρωτική χώρα παράλληλα με τη σύλληψη των λακκοειδών τάφων. Μόνο έξι από το σύνολο των είκοσι δύο σώζονται σε
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ικανοποιητική κατάσταση. Τέσσερις τύποι σκηνών απεικονίζονται σε
έξεργο ανάγλυφο στη λειασμένη επιφάνεια του πωρόλιθου: αρματομαχίες, κυνηγετικές σκηνές, πολεμικές δραστηριότητες και μονομαχίες άγριων ζώων. Εξαιτίας της κακής κατάστασης διατήρησής τους λόγω του μη ανθεκτικού υλικού οι πληροφορίες που μας
παρέχουν είναι περιορισμένες.
Ίσως είναι υπερβολική η υπόθεση ότι οι ίδιοι καλλιτέχνες κατασκεύασαν τα χάλκινα εγχειρίδια των Μυκηνών και κάποιες από τις
ταφικές στήλες, όπως έχει προταθεί.4 Αυτή η υπόθεση δεν μπορεί
εύκολα να αποδειχθεί διότι υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στην αισθητική σύλληψη αυτών των δύο όψεων της πρώιμης μυκηναϊκής
τέχνης. Θεωρώ ότι η τεχνοτροπία των χάλκινων εγχειριδίων με την
ένθετη διακόσμηση από νίελο παραπέμπει στη μικρογραφική μινωική τέχνη.5 Πιθανώς, μινωίτες τεχνίτες μετανάστευσαν στην ηπειρωτική Ελλάδα ή τουλάχιστον μυκηναίοι τεχνίτες διδάχθηκαν την
τεχνική κάτω από την επίβλεψη μινωιτών. Το γεγονός ότι αυτή η συγκεκριμένη μορφή οπλισμού προήλθε από την Κρήτη, ειδικότερα
όσον αφορά τη διευθέτηση των λεπίδων, παρέχει ισχυρή απόδειξη
ότι υπάρχει κάποιος δεσμός ανάμεσα στην Κρήτη και την ηπειρωτική χώρα όσον αφορά το θέμα των χάλκινων εγχειριδίων.6 Αν και
πολλές αντιθέσεις εμφανίζονται στη μυκηναϊκή τέχνη ανάμεσα σε
περίτεχνες καλλιτεχνικές φόρμες και σε πιο πρόχειρες και τραχείες
μορφές, αυτό το γεγονός δεν παρέχει κάποια απόδειξη ότι οι ίδιοι
οι τεχνίτες κατασκεύασαν με τα χέρια τους τα εγχειρίδια αλλά και
τις ταφικές στήλες.
Οι «ηρωικές» σκηνές των στηλών συνήθως εμπεριείχαν συμβολικό περιεχόμενο και συγκεκριμένη καλλιτεχνική έκφραση. Η απει-

1. Λεπτομέρεια της ταφικής στήλης 2 από τον λακκοειδή τάφο V του Ταφικού Κύκλου Α των Μυκηνών. 16ος αι. π.Χ. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα, αριθ. 1428.
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κόνιση συμβόλων κοινωνικού κύρους και «αριστοκρατικών» εμβλημάτων, όπως άρματα και ίπποι στις στήλες, σύντομα έγιναν ενδείξεις ανώτατης θέσης στην κοινωνική διαστρωμάτωση κατά την
εποχή των λακκοειδών τάφων. Ξίφη συχνά απεικονίζονται σε σχέση
με «ηρωικές» σκηνές στις οποίες άνδρες μονομαχούν με λιοντάρια,
όπως για παράδειγμα στη στήλη από τον Τάφο Γ και σε σφραγίδα
από τον Κακόβατο με θρησκευτική πιθανώς σημασία.7 Γενικότερα,
η χρήση της στήλης ως «σήματος» πάνω στον τάφο υπενθύμιζε συνήθως τους συγγενείς την ακριβή θέση του τάφου προκειμένου να
τελέσουν επιμνημόσυνες σπονδές και έθιμα σε συγκεκριμένο χρόνο
με τη μορφή μνημοσύνων.8
Θεωρώ ότι οι παραστάσεις στις ταφικές στήλες απεικονίζουν
τους νεκρούς και όχι φανταστικά θέματα με διακοσμητικό μόνο
σκοπό. Αυτές διαχωρίστηκαν ήδη από νωρίς σε τρεις κατηγορίες
σύμφωνα με τον Heurtley:9 α) στήλες με πρώιμη, «πρωτόγονη» τεχνοτροπία, β) στήλες προσεκτικά σκαλισμένες από έμπειρους γλύπτες που ανήκαν σε μία γεωμετρική διακοσμητική παράδοση (όπως
αυτή εμφανίζεται και στην κεραμική της ΜΕ περιόδου) και γ) στήλες
με φυσιοκρατικά θέματα και σκηνές χωρίς περιορισμούς. Αυτός ο
διαχωρισμός είναι απαραίτητος διότι οι ταφικές στήλες παρουσιάζουν σταδιακή μετάβαση από μία αυστηρή διακόσμηση, όπου τα γεωμετρικά μοτίβα, τα οποία καλύπτουν τη διαθέσιμη επιφάνεια, είναι
το αποτέλεσμα του horror vacui του καλλιτέχνη, προς μία πιο φυσιοκρατική απόδοση των θεμάτων.
Οι νεκροί συνήθως απεικονίζονται οπλισμένοι επάνω σε άρματα
σε κάθε περίπτωση. Η κατεύθυνση είναι πάντα προς τα δεξιά (ως
προς τον θεατή), η κλασική κατεύθυνση των νικηφόρων μορφών
στην ελληνική παραστατική τέχνη.10 Η αρχική ερμηνεία ότι οι στήλες
απεικονίζουν σκηνές μάχης όπου ο νεκρός επάνω σε άρμα έπαιζε
τον πρωταγωνιστικό ρόλο, αμφισβητήθηκε από τον Μυλωνά, ο
οποίος έδωσε μία καινούργια ερμηνεία στις παραστάσεις: αυτές
δεν ήταν αληθινές νίκες των νεκρών σε μάχες, αφού δεν υπάρχει
κάποιο εξακριβωμένο παράδειγμα όπου να εξιστορείται μία πραγματική νίκη στη μινωική και μυκηναϊκή τέχνη, αλλά αρματοδρομίες
οι οποίες αποτελούσαν μέρος των επικήδειων τελετών προς τιμή
του νεκρού αρχηγού.11 Το άρμα πιθανώς να είχε εισαχθεί στους Μυκηναίους μέσω των Χετταίων και συχνά απεικονίζεται στην τέχνη της
Μινωικής Κρήτης και της ηπειρωτικής Ελλάδας12 (εικ. 1). Αν και η θεωρία ότι οι ταφικές στήλες παριστάνουν αγώνες ή αρματοδρομίες
είναι αρκετά ελκυστική, δεδομένης της επιρροής των αγώνων προς
τιμήν του νεκρού Πατρόκλου που εκτυλίσσονται στην ομηρική
Ιλιάδα, δεν παρέχει κάποια ικανοποιητική εξήγηση σε συγκεκριμένα
σημεία. Ο οπλισμένος αρματηλάτης με τον πολεμιστή, ο οποίος κείτεται στο έδαφος μπροστά του,13 θεωρούνται αντίστοιχα ως η θέση
και η μορφή του νικητή και του ηττημένου, του κατακτητή και του
κατακτημένου, όπου ο ενταφιασμένος νεκρός υπήρξε συνήθως ο
νικητής. Η ίδια διευθέτηση παρουσιάζεται επίσης στη στήλη 1
(αριθ. 1427) από τον λακκοειδή τάφο V, όπου ένας πολεμιστής
επάνω σε ιππήλατο άρμα καταπατεί το περίγραμμα μίας φαινομενικά οκτώσχημης ασπίδας (εικ. 2).14 Η κακή κατάσταση διατήρησης
της στήλης οδήγησε τον Μυλωνά στην υπόθεση ότι αυτό το περίεργο αντικείμενο ήταν απλώς η απεικόνιση του βραχώδους τοπίου, αλλά έπειτα από προσεκτική μελέτη επισημάνθηκε σχεδόν με
βεβαιότητα ότι πρόκειται για σκηνή μάχης, στην οποία ο πολεμιστής
στο άρμα κατατροπώνει τον εχθρό του που έχει πέσει στο έδαφος
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2. Λεπτομέρεια της ταφικής στήλης 1 από τον λακκοειδή τάφο V του Ταφικού Κύκλου Α των Μυκηνών. 16ος αι. π.Χ. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα, αριθ. 1427.

3. Λεπτομέρεια της ταφικής στήλης 3 από τον λακκοειδή τάφο V του Ταφικού Κύκλου Α των Μυκηνών. 16ος αι. π.Χ. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα, αριθ. 1429.

και έχει καλυφθεί από τη μεγάλη οκτώσχημη ασπίδα του.15 Όπως
έχει προταθεί,16 η παράσταση ανθρώπινων μορφών οι οποίες δεν
φαίνονται να είναι γηγενείς, όπως μία μορφή σε θραύσμα στήλης17
η οποία έχει χαρακτηριστεί νεγροειδής και φέρει ένα σκαλισμένο
εξωτικό αντικείμενο (δόρυ ή κέρας), είναι άλλη μία ένδειξη ότι ίσως
πρόκειται για σκηνές μάχης. Η αποσπασματική μορφή της στήλης
δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων αλλά ίσως να
είναι μία απεικόνιση μάχης η οποία διεξήχθη κάπου εκτός των τότε
ελλαδικών συνόρων.
Η εμμονή των μυκηναίων ελλήνων καλλιτεχνών στις σκηνές
μάχης μπορεί να δικαιολογηθεί κατά ένα μέρος της από την ταυτόχρονη δημιουργία της επικής παράδοσης. Το ίδιο μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλα αντικείμενα τέχνης, όπως το αργυρό «Ρυτό της
Πολιορκίας» από τον λακκοειδή τάφο IV, ένα αγγείο το οποίο ακολουθεί την κρητική τεχνοτροπία των αγγείων των κατασκευασμένων από πολύτιμα μέταλλα.18 Αν και τα περισσότερα τμήματά του
δεν έχουν διασωθεί, η γενική παράσταση αφορά μία σκηνή πολιορκίας σε παράκτια τοποθεσία με πλήθος πολεμιστών και κατοίκων σε
μικρογραφική απόδοση (μινωική επίδραση), μορφές να κολυμπούν
ή και να πνίγονται και η κύρια μάχη να λαμβάνει χώρα στην επιφάνεια κοντά στο χείλος του αγγείου. Αυτή η περιληπτικά αποδοσμένη
σκηνή κάποιας εκτενέστερης και διατηρημένης αφήγησης, όπως
παρατηρείται και στη μικρογραφική τοιχογραφία της Θήρας,19
προήλθε από κάποια εκτενέστερη προφορική παράδοση, μία πρώιμη και εμβρυακή δηλαδή μορφή επικής σύνθεσης. Αυτή πρέπει να
είναι και η περίπτωση του σωζόμενου αποσπασματικά αργυρού κύπελλου από τον λακκοειδή τάφο IV, το οποίο μάλλον απεικονίζει μονομαχία πολεμιστών καλυμμένων με τεράστιες οκτώσχημες ασπίδες.20 Αφού κάποια αγγεία απεικονίζουν σκηνές μάχης, δεν θα ήταν
περίεργο για τους μυκηναίους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τα ίδια
θέματα σε κάποιες από τις ταφικές στήλες προκειμένου να επαινέσουν τους νεκρούς τους ως τους πρωταγωνιστές γεγονότων τα
οποία ενσωματώθηκαν και καλλιεργήθηκαν σταδιακά στις επικές
συνθέσεις.
Ένα άλλο στοιχείο είναι και η μεγάλη σημασία του κυνηγιού στις
παραστάσεις των στηλών των λακκοειδών τάφων. Η απουσία κυνηγετικών σκηνών με κάπρους είναι αρκετά περίεργη αφού υπάρχουν
διάφορες παραστάσεις του θέματος στη μινωική και μυκηναϊκή

τέχνη: πλάκες με οδοντόφρακτα κράνη από χαυλιόδοντες κάπρου
από τον λακκοειδή τάφο IV, χρυσοί δακτύλιοι με παρόμοιες παραστάσεις21 και η κατοπινή επιβίωση του κάπρου στη μυθολογία22 αποδεικνύουν ότι το κυνήγι του κάπρου ήταν πράξη εξαιρετικής ανδρείας. Οι παραστάσεις στις ταφικές στήλες συνήθως απεικονίζουν
άνδρες –πιθανώς τους νεκρούς– να κυνηγούν λιοντάρια. Το κυνήγι
σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να τοποθετηθεί στην κοινωνικοοικονομική σφαίρα και αποτελεί μία συμβολική πράξη ή ένα άθλημα
της τάξης των ευγενών. Σκηνές κυνηγιού διακοσμούσαν τους τοίχους των μεγάρων της Τίρυνθας και του Ορχομενού, αλλά και οι πινακίδες της Γραμμικής Β από την Πύλο αποδεικνύουν ότι το κυνήγι
αποτελούσε μία οργανωμένη δραστηριότητα των ανακτόρων και οι
κυνηγοί ήταν μέλη του ανακτορικού προσωπικού, όπως για παράδειγμα οι «κυναγέται», δηλαδή οι υπεύθυνοι για τα κυνηγετικά σκυλιά. Η συμμετοχή σε κυνηγετικές δραστηριότητες μερικές φορές
θεωρούνταν και ως τελετή μύησης για την ενηλικίωση των νέων
αλλά αυτό δεν αποδεικνύεται περαιτέρω.23
Η στήλη 3 (αριθ. 1429) από τον Ταφικό Κύκλο Α αξίζει να ανα-
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4. Xρυσή προσωπίδα από τάφο της τούμπας Svetitsata κοντά στην πόλη
Šipka της Βουλγαρίας. Τέλη 5ου-αρχές 4ου αι. π.Χ. Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Σόφια. Φωτογραφία: Kenneth Garrett για το National
Geographic.
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φερθεί, αν και κεντρικό τμήμα του πωρόλιθου λείπει και δυσχεραίνει
και σε εκείνες από τη Σίνδο.26 Ως θρακικές αναγνωρίζονται οι δύο
την ερμηνεία της αρχικής παράστασης (εικ. 3). Η στήλη απεικονίζει
χρυσές προσωπίδες κατασκευασμένες από ατόφιο χρυσό οι οποίες
πιθανώς μαινόμενο ταύρο στον οποίο επιτίθενται δύο λιοντάρια και
αποκαλύφθηκαν τον Αύγουστο του 2004 σε τάφο της τούμπας
μία μορφή στα δεξιά η οποία κρατά λόγχη. Ο συμβολικός χαρακτήSvetitsata κοντά στην πόλη Šipka της Βουλγαρίας (εικ. 4), και το
ρας της σκηνής είναι προφανής. Δύο λιοντάρια επιτίθενται στον
2007 σε τάφο της νοτιοανατολικής Βουλγαρίας κοντά στο To ταύρο, αλλά αυτά αντίστοιχα δέχονται επίθεση από τον κυνηγό, ο
polchane (180 χλμ. ανατολικά της Σόφιας). Η πρώτη ταφή χρονοοποίος φαίνεται να αποτελεί και την κυρίαρχη μορφή στη σκηνή αν
λογείται στα τέλη του 5ου - αρχές του 4ου αιώνα π.Χ. και η δεύτερη
και βρίσκεται στη δεξιά πλευρά. Μια άλλη μικρότερη μορφή σε πεταφή στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. αντίστοιχα.27
ρίεργη στάση φαίνεται στα αριστερά. Προτείνω μία άλλη ερμηνεία
Η νεκρική προσωπίδα αριθ. 8709 από ήλεκτρο που βρέθηκε
από μία διαφορετική θεώρηση: αφού τα λιοντάρια συνήθως θεωστον Τάφο Γ του Ταφικού Κύκλου Β αποτελεί το αρχαιότερο παράρούνται συνοδεία βασιλέων (για παράδειγμα στην Αίγυπτο), η σκηνή
δειγμα στην προϊστορική τέχνη της Ελλάδας (εικ. 5).28 Το υλικό είναι
απεικονίζει την ανδρική μορφή πιθανώς ως κάποιον βασιλέα, ο
πιο συμπαγές απ’ ό,τι ο χρυσός των προσωπίδων από τον Ταφικό
οποίος κατά τη διάρκεια κυνηγιού ταύρου συνοδεύεται και βοηθείΚύκλο Α και ίσως είναι ένδειξη ότι η συγκεκριμένη προσωπίδα μάλται από ζεύγος λιονταριών που έχει υπό την κατοχή
λον δεν χρησιμοποιήθηκε για μία και μόνο ταφή. Η πιθατου. Είναι πιθανόν επίσης ο καλλιτέχνης να
νότητα ότι η προσωπίδα θα μπορούσε να προήθελε να υποδείξει ότι η πεσμένη στο έδασαρμοστεί σε κάθε πρόσωπο νεκρού και η
φος και πιθανώς νεκρή μορφή στα αριέλλειψη ατομικών χαρακτηριστικών τα
στερά μπορεί να χαρακτηρισθεί και ως
οποία δυσχεραίνουν την εξαγωγή ανεχθρική μορφή σε πεδίο μάχης. Ο συθρωπολογικών συμπερασμάτων ίσως
σχετισμός της συγκεκριμένης σκηνής
υποδηλώνει ότι η προσωπίδα χρησιμομε ανάλογες παραστάσεις από την
ποιήθηκε σε συνεχόμενες βασιλικές
Αίγυπτο, όπου η σχέση του φαραώταφές. Ο Τάφος Γ ίσως να περιείχε
βασιλέα με το λιοντάρι είναι πιο προτην τελευταία χρονικά σημαντική ταφή
φανής, είναι αρκετά διαφωτιστικός.24
του Ταφικού Κύκλου Β στην οποία είχε
εναποτεθεί η συγκεκριμένη προσωπίδα
Συμπληρωματικοί συσχετισμοί με πααμέσως πριν κατασκευαστεί ο Ταφικός
ραστάσεις σε σφραγιδόλιθους από τη
Κύκλος Α προκειμένου να περικλείσει
Θήβα και στο Βρετανικό Μουσείο (CMS
νέες, πλουσιότερες ταφές. Έκτοτε ο ΤαφιV, αριθ. 675 και VII, αριθ. 173) είναι πολύ
κός Κύκλος Β μετατράπηκε σε δευτερεύον
σημαντικοί αν και η μορφή του «πόσιος θη νεκροταφείο και παρέμεινε σε χρήση για τον
ρών» σε αυτούς φαίνεται να ανήκει περισσόενταφιασμό κατώτερων ίσως κοινωνικά αλλά
τερο στη σφαίρα της θρησκείας παρά σε παπλούσιων ανδρών και γυναικών, οι οποίοι για κάραστάσεις οι οποίες ήταν προορισμένες να ηρωποιους λόγους δεν θα μπορούσαν να ταφούν στον
οποιήσουν συγκεκριμένες μορφές θνητών. Η απόΚύκλο Α.
δοση υπερφυσικών δυνάμεων στον νεκρό του λακκοΟι νεκρικές προσωπίδες από τον λακκοειδή τάφο IV
ειδούς τάφου με τις οποίες κατατροπώνει θηρία ή εξητου Ταφικού Κύκλου Α, ο οποίος στέμερώνει λιοντάρια αποτελεί προφανώς
γαζε πέντε ταφές, υποδεικνύουν τη
μέρος του μυκηναϊκού «εορτασμού του
5. Νεκρική προσωπίδα από ήλεκτρο, η αρχαιότερη από τις
νεκρικές προσωπίδες των Μυκηνών. Βρέθηκε στον Τάφο Γ
σταδιακή μετάβαση προς την απεικόθανάτου», μία μοναδική έκφραση των
του Ταφικού Κύκλου Β των Μυκηνών. Μέσα 16ου αι. π.Χ.
νιση μερικών ατομικών χαρακτηριστιεσχατολογικών πεποιθήσεων, οι οποίες
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα, αριθ. 8709.
κών του προσώπου των νεκρών. Οι
παριστάνονταν με τα διαθέσιμα καλλιτεπρώτες δύο προσωπίδες (αριθ. 253 και
χνικά μέσα της εποχής.
259) ακολουθούν την ίδια παράδοση με
την προσωπίδα από ήλεκτρο του Κύκλου Β (εικ. 6: 1, 3).29 Αυτή αποΝεκρικές προσωπίδες
τελεί τη γενική, συμβατική εμφάνιση άνδρα ηλικίας τριάντα έως
Στην περίπτωση των νεκρικών προσωπίδων μπορούμε να υποθέτριάντα πέντε περίπου ετών με σμικτά φρύδια, προεξέχοντες
σουμε ότι πρόκειται για πραγματικές παραστάσεις προσώπων. Τα
οφθαλμούς με έντονες μακριές βλεφαρίδες και τραβηγμένες προς
παραδείγματα από τους Ταφικούς Κύκλους Α και Β θα είναι τα τετα κάτω άκρες των χειλιών που προσδίδουν μία κάπως σκυθρωπή
λευταία για τα επόμενα χίλια εκατό περίπου χρόνια όσον αφορά τον
έκφραση. Ακόμα και η διευθέτηση των αυτιών ακολουθεί την ίδια
ελλαδικό χώρο. Οι τρεις χρυσές νεκρικές προσωπίδες από το νετεχνική που εκτελούνταν με την επικόλληση απλώς ενός ημικυκλίου
κροταφείο της Σίνδου κοντά στη Θεσσαλονίκη χρονολογούνται στο
στην κυρίως προσωπίδα και χάραξη των λεπτομερειών. Η παρατελευταίο τέταρτο του 6ου και στον 5ο αιώνα π.Χ.25 και δεν φαίνεγωγή περισσότερων νεκρικών προσωπίδων πιθανόν να σήμανε την
ται πιθανό το έθιμο να επιβίωσε κατά τα χίλια εκατό χρόνια που μευιοθέτηση νέου εθίμου, όπου περισσότερες από μία ταφές θα μποσολάβησαν. Το γεγονός ότι η προέλευση των ανθρώπων που ενταρούσαν να συνοδευθούν με αυτό το ανώτερης σημασίας κτέρισμα.
φιάστηκαν στο νεκροταφείο της Σίνδου ήταν μάλλον θρακική καθώς
Λόγω του ότι η χρήση ελάσματος χρυσού έκανε τις μάσκες λεπτεκαι οι πολιτισμικές διαφορές μεταξύ τους, αποδεικνύουν ότι δεν
πίλεπτες και εύθραστες, αυτές ίσως να προορίζονταν για μία και
υπάρχει σχέση ανάμεσα στις νεκρικές προσωπίδες από τις Μυκήνες
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6. Χρυσές νεκρικές προσωπίδες από τον λακκοειδή τάφο IV του Ταφικού Κύκλου Α των Μυκηνών. 16ος αι. π.Χ. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα. Οι
νεκρικές προσωπίδες 1 (αριθ. 253) και 3 (αριθ. 259) θεωρούνται πρωιμότερες λόγω των γενικευμένων χαρακτηριστικών του προσώπου. Η προσωπίδα 2
(αριθ. 254) στο κέντρο με τα πιο τονισμένα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά πιθανώς χρονολογείται αμέσως μετά τις δύο προηγούμενες. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα. Φωτογραφία: University of Texas http://www.utexas.edu/courses/gelbmyth/mycenae.htm

μοναδική χρήση. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί κατά κάποιον τρόπο
αφού οι περισσότεροι τάφοι του Ταφικού Κύκλου Α ήταν εξαιρετικά
πλούσιοι και περιείχαν βασιλικές ταφές ατόμων τα οποία ανήκαν ενδεχομένως στην ίδια κοινωνική ομάδα ως μέλη κάποιας βασιλικής
οικογένειας.
Οι υπόλοιπες τρεις νεκρικές προσωπίδες πιθανόν να απεικονίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα.30 Η νεκρική προσωπίδα αριθ. 254 (εικ.
6: 2) από τον λακκοειδή τάφο IV καθώς και η «δίδυμη» προσωπίδα
αριθ. 623 από τον τάφο V μάλλον απεικονίζουν άτομα ώριμης ηλικίας λόγω του χαλαρού περιγράμματος του προσώπου και των λιγοστών μαλλιών.31 Η απεικόνιση του μουστακιού πραγματοποιείται
για πρώτη φορά και τα φρύδια σχηματίζονται με μία έντονη, τοξωτή
γράμμωση και δεν ενώνονται πλέον μεταξύ τους. Η απεικόνιση των
βλεφαρίδων εγκαταλείπεται και το πρόσωπο, ιδιαίτερα στην προσωπίδα αριθ. 254, δίνει την εντύπωση έκφρασης ανοιχτών μεγάλων
οφθαλμών με προεξέχοντες βολβούς. Η απόδοση των αυτιών γίνεται πιο φυσιοκρατική, όπως φαίνεται στην προσωπίδα αριθ. 624 (εικ.
7) από τον λακκοειδή τάφο V, όπου τα ελικοειδή αυτιά με τους προεξέχοντες λοβούς βρίσκονται αρκετά κοντά στην πραγματικότητα.32
Αυτή η προσωπίδα αποτελεί το αποκορύφωμα της τέχνης των λακκοειδών τάφων αν και η γενική εντύπωση που δίνει είναι κατά κάποιον τρόπο ιδεαλιστική.

τοιχογραφία από το Ακρωτήρι της Θήρας και η μορφή στο σφραγιδόλιθο είναι το ίδιο πρόσωπο, αφού οι Μυκηναίοι είχαν ήδη εγκατασταθεί στη Θήρα και είχαν αφομοιωθεί λαμβάνοντας ηγετικό ρόλο
στην πολιτική και οικονομική ζωή.39 Θεωρώ ότι η εξαγωγή ανθρωπολογικών συμπερασμάτων ή χαρακτηριστικών από μία μικρογραφική τοιχογραφία είναι αρκετά περίπλοκη και πρέπει να ληφθεί
υπόψη ότι οι Μυκηναίοι συχνά χρησιμοποίησαν έναν γενικευμένο
τύπο ανθρώπινης μορφής στις παραστάσεις τους, όπως παρατηρήθηκε και στην περίπτωση των πρώτων νεκρικών προσωπίδων. Η μινωική προέλευση του σφραγιδόλιθου δεν θα πρέπει να παραμεληθεί,
διότι το μικρό μέγεθός του, η διακόσμηση της επιφάνειας και το πολύτιμο υλικό (αμέθυστος) της κατασκευής του, βρίσκονται πιο κοντά
στη μινωική σφαίρα επιρροής παρά στην ηπειρωτική χώρα, η οποία
επέμεινε αρχικά στην παραγωγή μεγαλύτερων σε όγκο και λιγότερο
περίτεχνων σφραγιδόλιθων κατά την ίδια περίοδο. Υπάρχει η περίπτωση κάποιος μινωίτης καλλιτέχνης να είχε φέρει το σφραγιδόλιθο
στις Μυκήνες ή αυτός να φιλοτεχνήθηκε από μινωίτη καλλιτέχνη της
Κρήτης. Ίσως θα πρέπει μόνο να θεωρηθεί βέβαιο ότι ο σφραγιδόλιθος παριστάνει μια ανδρική μορφή ινδοευρωπαϊκού τύπου, κοινού
στην ηπειρωτική χώρα. Οπωσδήποτε παριστάνει άνδρα με υψηλό
κοινωνικό αξίωμα –άλλωστε η παρουσία του θα ήταν ανεξήγητη–
αλλά δεν είναι δυνατό να αποδοθεί αυτός ο εικονογραφικός τύπος
σε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο ή ομάδα ατόμων.

Παραστάσεις ανθρώπινων μορφών
σε άλλα εικονογραφικά μέσα

Τελικές παρατηρήσεις

Παραστάσεις ανθρώπινων μορφών εμφανίζονται επίσης στη μινωική
μικρογλυπτική της Μεσομινωικής ΙΙ-ΙΙΙ περιόδου και ειδικότερα από
τον Αποθέτη των Ιερογλυφικών του ανακτόρου της Κνωσού.33 Γενειοφόρες μορφές δεν απαντούν συχνά στην Κρήτη και χρησιμοποιούνται μόνο για τις παραστάσεις αλλοδαπών (ίσως Αφρικανών).
Αντίθετα, εμφανίζονται συχνά στην τέχνη της ηπειρωτικής Ελλάδας
όπως στην αργυρή φιάλη από τον θαλαμωτό τάφο 24 των Μυκηνών
της ΥΕ ΙΙΙΑ2-Β περιόδου με την ένθετη διακόσμηση ανδρικών κεφαλών από χρυσό και νίελο.34
Μια μοναδική παράσταση άνδρα υπάρχει στον φακοειδή σφραγιδόλιθο από αμέθυστο που προέρχεται από τον Τάφο Γ του Ταφικού Κύκλου Β (εικ. 8).35 Έχει θεωρηθεί πορτραίτο μυκηναίου αρχηγού, μινωίτη ιερέα36 ή τουλάχιστον κάποιου που ανήκει σε υψηλή
κοινωνική στάθμη.37 Αυτές οι υποθέσεις μάλλον παραμένουν αρκετά
υπερβολικές ειδικότερα όταν η παράσταση της μορφής στο σφραγιδόλιθο συνδέεται με τον ίδιο τύπο ο οποίος παρουσιάζεται στη νεκρική προσωπίδα 624, όπως πρότεινε ο Ιακωβίδης.38 Ο ίδιος επίσης
θεώρησε ότι η μορφή του αρχηγού του στόλου στη μικρογραφική

Στο κείμενο παρουσιάστηκαν μαρτυρίες από την τέχνη των λακκοειδών τάφων και ειδικότερα αυτές που θεωρούνται παραστάσεις
ανθρώπινων μορφών. Σκόπιμα παραλείφθηκαν κάποιες άλλες παραστάσεις σε χάλκινα εγχειρίδια, ειδικότερα εκείνο με την παράσταση κυνηγιού λιονταριού από τον λακκοειδή τάφο IV.40 Πρόκειται
μάλλον για ιδεαλιστικές σκηνές και όχι παραστάσεις συγκεκριμένων μορφών. Επιπλέον, θα πρέπει να αναφερθεί έστω και σύντομα
ότι υπάρχει αρκετό υλικό και από άλλους λακκοειδείς τάφους στην
ηπειρωτική χώρα: ο ταφικός κύκλος στον Άνω Εγκλιανό-Πύλο, όπου
οι πρωιμότερες ταφές θεωρούνται σύγχρονες με τους πρώτους
λακκοειδείς τάφους του Ταφικού Κύκλου Α των Μυκηνών,41 οι πρώιμοι ΥΕ ΙΙΑ θολωτοί τάφοι στην Περιστεριά,42 ο θολωτός τάφος στη
Βοϊδοκοιλιά (Κορυφάσιον),43 στα Καρποφόρα,44 καθώς και ο ταφικός κύκλος στα Μακρίσια στην επαρχία της Ολυμπίας.45 Η παρουσία τους αποδεικνύει ότι η εμφάνιση των λακκοειδών τάφων δεν
ήταν φαινόμενο περιορισμένο μόνο στην περιοχή των Μυκηνών,
αλλά υπήρξε το αποτέλεσμα της γενικότερης οικονομικής ανόδου
μερικών ηπειρωτικών κέντρων (ειδικότερα στη Μεσσηνία), η οποία
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επέτρεψε την απόκτηση εισαγόμενων –κυρίως μινωικών– ειδών πολυτελείας αλλά και νεωτεριστικών ιδεών σε συνεχώς αυξανόμενες
ποσότητες. Αν και λακκοειδείς τάφοι εμφανίστηκαν σε ολόκληρη
την Πελοπόννησο, τα πιο περίτεχνα αντικείμενα τα οποία ίσως να
αναπαριστούν συκεκριμένες ανθρώπινες μορφές προέρχονται μόνο
από τις Μυκήνες. Οι υπόλοιποι λακκοειδείς τάφοι προσέφεραν ποσότητες χρυσών και άλλων πολύτιμων αντικειμένων, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις για μια πρώιμη παραστατική τέχνη. Τα παραδείγματα
από τις Μυκήνες αποτελούν ίσως τις πρωιμότερες απεικονίσεις συγκεκριμένων (υπαρκτών;) προσώπων στην ηπειρωτική χώρα αλλά
παράλληλα δηλώνουν ότι δεν είχαν ωριμάσει ακόμη οι κατάλληλες
συνθήκες για τη δημιουργία πραγματικών «πορτραίτων» με την κλασική σημασία του όρου. Οι παραστάσεις στις οποίες πιθανόν παρουσιάζονται συγκεκριμένα πρόσωπα (οι νεκροί των λακκοειδών
τάφων σε αυτή την περίπτωση) ίσως να αποδίδονται μόνο στη ζοφερή φαντασία ή στη δημιουργικότητα κάποιων καλλιτεχνών, οι
οποίοι επέμειναν στην απεικόνιση συγκεκριμένων τύπων ανθρωπίνων μορφών. Αυτό είναι και σε τελική ανάλυση ένα από τα στοιχεία
τα οποία παραμένουν ανεξήγητα ανάμεσα στους θησαυρούς των
λακκοειδών τάφων και στην αξιοθαύμαστη πολυπλοκότητα του χαρακτήρα του μυκηναϊκού πολιτισμού.
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Representations of Human Figures in the Art
of the Period of the Mycenaean Shaft Graves
Konstantinos Galanakis
The art of the period of the shaft graves in Mycenae obviously
represents one of the most important artistic manifestations of
the entire Mycenaean civilization. It exhibits a quite multifarious
repertoire, defined on the one hand by simplified art forms and on
the other by eclectic representations and sumptuous decoration.
The former are of low quality, such as the representations
decorating the funerary stelae of the Grave Circle A, while the
latter employ gold and precious materials, such as the metallic
funeral masks of the Grave Circles A and B. The aforementioned
evidence cannot support any argument for the existence of
human representations dating from the sixteenth century BC.
Early Mycenaean art has probably been concerned more with the
production of decorative objects purposed for boasting rather
than with the functional, representational art, which however
appears later in antiquity. Therefore, in this article we examine
funerary stelae, funeral masks and some miniature embellishments
in minor sculpture and in other related art forms that serve as
indicative data for the representation of the human figure and as
basic sources for the identification of even elementary representational art during the Late Helladic I period.
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