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Βιβλιοκρισίαι (Η. Ρ. Laubscher, Der Reliefschmuck des Galeriusbogens) 459

Βυζαντινολογικοΰ Συνεδρίου (1953). Έβλαψαν, λέει, τή μελέτη του, γιατί δέν είχε προη- 
γηθή των άναστηλωτικών έργων αρχαιολογική προεργασία καί γιατί δέν δημοσιεύθηκαν 
λεπτομερώς οί έργασίες πού έγιναν (σ. 12). Παρατηρεί επίσης ότι έγιναν λάθη σέ συμπλη
ρώσεις (σημ. 111 καί 117, σελ. 23, καί σημ. 196).

Οί Θεσσαλονικεΐς ιδιαίτερα πρέπει νά εύχαριστήσουμε τον κ. Laubscher, γιατί έδωσε 
για μάς καί για όλον τον κόσμο μιά πλήρη από κάθε άποψη δημοσίευση ένός μνημείου, 
πού δέν είναι μόνον μέσα στα ιστορικά καί καλλιτεχνικά ένδιαφέροντά μας, άλλά κατέχει 
μιά έντελώς Ιδιαίτερη θέση στήν καρδιά των κατοίκων αύτής τής πόλεως.

Φ. ΠΕΤΣΑΣ

Helmut Kyrieleis, Bildnisse der Ptolemäer, Gebr. Mann Verlag 1975, Σχήμα 
4o, σελ. I-X καί 1-191, πίν. 1-108.

Δεύτερο στή νέα σειρά τού Γερμανικού ’Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου μέ τό γενικό 
τίτλο Archaeologische Forschungen κυκλοφορήθηκε τό βιβλίο γιά τις εικόνες τών Πτολε
μαίων τού Η. Kyrieleis, διευθυντοϋ τώρα τού Γερμανικού ’Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου 
τών ’Αθηνών (γιά τό πρώτο βιβλίο τής σειράς ίδέ προηγούμενη βιβλιοκρισία). Είναι μελέ
τη βασισμένη σέ αυτοψία τών πρωτοτύπων, πού είναι σκορπισμένα σέ Μουσεία τής Εύ- 
ρώπης καί τής ’Αφρικής κυρίως. Μελετήθηκαν καί δημοσιεύθηκαν προηγουμένως πολλά 
άπ’ αύτά, έλειπε όμως μιά συνολική θεώρηση τού συνόλου, ή όποια έπιβαλλόταν καί 
γιά λόγους μεθόδου τής έρεύνης.

Ύστερα άπό σύντομο Πρόλογο (σ. VII-VIII) καί ΕΙσαγωγή (σ. 1-3) άκολουθεΐ τό βα
σικό κεφάλαιο γιά τήν ταύτιση τών είκόνων τών Πτολεμαίων καί τή θέση τους στήν 'Ιστο
ρία τής Τέχνης (σ. 4-125). ’Εξετάζονται χωριστά είκόνες (σέ νομίσματα, σέ άνάγλυφα, σέ 
έργα τορευτικής καί σέ περίοπτα γλυπτά) καθενός άπό τούς Πτολεμαίους, άπό τόν Πτο
λεμαίο Α' τόν Σωτήρα (322-283 π.Χ.) ώς τόν Πτολεμαίο ΙΒ', πού πέθανε τό 51 π.Χ. Έν συνε
χείς έξετάζονται έπίσης χωριστά (στά νομίσματα, στή γλυπτική, σέ σφραγίδες) είκόνες 
βασιλισσών όπως ή ’Αρσινόη Β' (278-270 π.Χ.), ή Βερενίκη Β' (246-221 π.Χ.), ή ’Αρσινόη 
Γ', πού δολοφονήθηκε περί τό 204 π.Χ., οί διάφορες Κλεοπάτρες, πού δέν ξεχωρίζουν 
εύκολα, καί ή περισσότερο γνωστή Κλεοπάτρα Ζ' (51-30 π.Χ.), ή μεγάλη ήττημένη τής 
ναυμαχίας τού Άκτίου. Στό έπόμενο κεφάλαιο παρακολουθεϊται ή τεχνοτροπική εξέλιξη 
καί ή ιδιομορφία τών είκόνων τών Πτολεμαίων (σ. 126-136). Τά βασιλικά πορτραϊτα έξε- 
τάζονται έπίσης σέ σχέση μέ τή λατρεία τών βασιλέων ή ώς τιμητικά, στό έμπόριο έργων 
μικροτεχνίας ή γλυπτικής καί στά νομίσματα, ή σέ σφραγίδες (σ. 137-157). Σ’ένα τελευταίο 
κεφάλαιο τής μελέτης ξανατονίζεται, σέ άντίθεση πρός τήν εικονιστική τών άλλων Δια
δόχων, ή ιδιομορφία τών Πτολεμαϊκών πορτραίτων, ίδίως γιατί σχετίζονται μέ μιά παρα
δοσιακή λατρεία βασιλέων, άλλά καί γι’ άλλους λόγους.

Παρατηρείται, ειδικά γιά τούς Μακεδόνες ότι δ βασιλεύς τού έθνικοϋ κράτους τών 
Μακεδόνων «δέν ήταν άπόλυτος μονάρχης, άλλά μάλλον primus inter pares» (σ. 160), ότι 
λατρεία Μακεδόνων βασιλέων στή Μακεδονία ήταν άδύνατη, ότι Μακεδόνες βασιλείς, 
όχι στή Μακεδονία, άλλά μόνον σέ άλλες ελληνικές πόλεις γνώρισαν τιμές πού ταιριάζουν 
σέ θεούς· οί Μακεδόνες βασιλείς, όπως ό Δημήτριος, ό Φίλιππος Ε' ή ό Περσεύς συνεχί
ζοντας τήν παράδοση τού Μακεδόνος βασιλέως-στρατηλάτου, είκονίζονται πάντοτε σύμ
φωνα μέ τό έλληνικό ιδανικό τού ισχυρού, τού ήρωικοΰ άνδρός· άπό τή στάση καί τήν έκ
φρασή τους προβάλλεται ένεργητικότητα καί ισχυρή θέληση· είναι χαρακτηριστικό ότι 
στά μακεδονικά νομίσματα δέν υπάρχουν είκόνες βασιλισσών (σ. 160).



460 Βιβλιοκρισίαι (Helmut Kyrieleis, Bildnisse der Ptolemäer)

Στον κατάλογο τών μνημείων (σ. 165-185) καί ατούς πίνακες των είκόνων, τα πορτραί- 
τα παρουσιάζονται περίπου μέ τήν ίδια σειρά πού παρουσιάζονται στο κείμενο. Στον πίνα
κα Μουσείων (σ. 186-189) γίνεται φανερό ότι έκτος άπό τήν Αίγυπτο (κυρίως Μουσείο 
’Αλεξάνδρειάς), πλούσια σέ Πτολεμαϊκά πορτραΐτα είναι Μουσεία τής Εύρώπης καί τής 
’Αμερικής. Στήν Ελλάδα είκόνες των Πτολεμαίων κατέχουν κυρίως τό Εθνικό ’Αρχαιο
λογικό Μουσείο καί τό Μουσείο Μπενάκη στήν ’Αθήνα, τό Μουσείο τής Δήλου καί τό 
Μουσείο τής Θήρας. Οϋτ' ένα δείγμα, ούτ’ ένα έκμαγεϊο στό Μουσείο τής Θεσσαλονίκης 
ή άλλοϋ στή Μακεδονία, απ' όπου ξεκίνησε ή δυναστεία τών Πτολεμαίων, πού κυβέρνησε 
τήν Αίγυπτο καί γειτονικές της χώρες έπί τρεις αιώνες!

Ή σειρά τών είκόνων στούς πίνακες ξεκινάει άπό κεφάλι τού Μ. ’Αλεξάνδρου σέ άση- 
μένιο τετράδραχμο (πίν. 1,1). Ό ’Αλέξανδρος πάλι ή άέναη πηγή. Σωοτά. ’Αλλά κάποτε 
πρέπει να έρευνηθούν όλες οί άφανεΐς φλέβες, πού, σάν υπόγεια νάματα, ξεκίνησαν άπό 
τή μητροπολιτική Μακεδονία καί γονιμοποίησαν τόν Ελληνισμό. Ή έρευνα αύτή πρέπει 
νά γίνη εργον τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Μια έλπίδα είναι τά νεοσύστατα 
τμήματά της: τό Γλωσσικό, τό 'Ιστορικό καί κυρίως τό ’Αρχαιολογικό, πού μπορεί νά χρη- 
σιμοποιήση καί πρωτοφανέρωτες άμεσες πηγές άπό Αρχαιολογικές άνασκαφές καί τυχαία 
ευρήματα.

Υποδειγματικές έκδόσεις, όπως οί δυο πρώτες τής νέας σειράς τού Γερμανικού ’Αρ
χαιολογικού ’Ινστιτούτου, μπορεί νά είναι παράδειγμα για μίμηση.

Φ. ΠΕΤΣΑΣ

Tomislave Marasovic, Diocletian’s Palace, Little Art Books, Monuments 
and Collections, Beograd 1974.

Τό Ανάκτορο τού Διοκλητιανοΰ στό Σπαλάτο τής Δαλματίας είναι γνωστό άπό παλιές 
μελέτες "Αγγλων1, Αύστριακών2, Γάλλων3, Γιουγκοσλάβων4 καί άλλων ιστορικών τής 
Τέχνης. Άπό τις νεώτερες έρευνες καί μελέτες μάς είναι πιο γνωστά τά δημοσιεύματα τού 
έρευνητοΰ τού Γαλεριανοΰ συμπλέγματος τής Θεσσαλονίκης Αειμνήστου Δανού Αρχαιολό
γου E. Dyggve5, καθώς καί τό σύγχρονο περίπου άρθρο τού Ν. Duval σέ περιοδικό τού Split6.

Σημαντικώτατη είναι, Αλλά καί λιγώτερο γνωστή σέ μάς, ή νεώτερη συμβολή στήν έ
ρευνα τού Ανακτόρου Από τούς J. καί T. Marasovic7.’Εδώ θέλομε νά παρουσιάσωμε άπλώς

1. R. Adam, Ruins of the Palace of the Emperor Diocletian at Spalatro in Dalmatia, 
London 1764.

2. G. Niemann, Der Palast Diocletians in Spalato, Wien 1910.
3. E. Hébrard-J. Zeiller, Spalato, le palais de Dioclétien, Paris 1912.
4. F. B u 1 i c - L. J. K ar a m a n, Kaiser Dioclétians Palast in Split, Zagreb 1929, 

C. F i s ko ν i c, Prilog proucavanju i zastiti Dioklecijanove palace u Splitu, Rad Jugoslo- 
venskeAkademije279,Zagreb 1950,B.Gabricevic,Gradnjapalace u Aspalathosu logicna 
posljedica Diokletijanovih drzavnih reformi, «Slobodna Dalmacija», Spil 1.5.1959.

5. E. Dyggve, Nouvelles recherches au peristyle du palais de Dioclétien à Spilt, Acta 
ad archaeologiam et artium historiam pertinentia, I, 1-6,1-IV, Oslo 1962.

6. N. Duval, La place de Split dans l’architecture aulique de Bas-Empire, «Urbs», 
1961-1962, σ. 67-95.

7. B. Gabricevic-T. Maraso vi é, Guide to the Western Part of the Under
ground Halls of Diocletian’s Palace, Split 1959, J. καί T. Marasovic, Pregled radovaUrba-
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