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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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ένα μικρό Όδηγό άγγλόγλωσσο, πού κατατοπίζει τό γενικό κοινό μ’ ένα σύντομο, άλλα 
υπεύθυνο καί καλογραμμένο κείμενο (σ. V-XX), βιβλιογραφία (σ. XXI) καί εικόνες καλο- 
διαλεγμένες καί καλοτυπωμένες. Τρεις, μαζί μέ τις εικόνες τού έξωφύλλου μέσα καί έξω, 
είναι έγχρωμες. Άπό τίς ασπρόμαυρες 42 περίπου είναι όλοσέλιδες καί 5 δισέλιδες. Με
ταξύ αυτών περιλαμβάνονται Ιχνογραφήματα άπό τά παλαιά δημοσιεύματα των J. Lavallée- 
L. Cassas1 καί R. Adam, αναπαράσταση τού άνακτόρου άπό τούς Ε. Hébrard - J. Zeiller καί 
σχέδιο κατόψεως τοϋ άνακτόρου μέ υπόμνημα (πρβ. Μακεδονικά 14, 1974, 372-373).

Άπό τό κείμενο Ιδιαίτερο ένδιαφέρον παρουσιάζουν οί σελίδες πού άναφέρονται στά 
άποτελέσματα προσφάτων έρευνών (πρβ. Μακεδονικά, ε. ά., σ. 371 κ.έ.). Οί νεώτερες αύτές 
έρευνες έδειξαν ότι τό περιστύλιο είχε ένα κεντρικό ρόλο στο συντονισμό τής λειτουρ
γικότητας των μερών τού άνακτόρου. ’Ανάλογη είναι ή κλιμακωμένη πορεία τής άρχιτε- 
κτονικής καί γλυπτικής διακοσμήσεως άπό τή Βόρεια (Χρυσή) Πύλη διά τοϋ περιστυλίου 
(δάπεδο 28 X 14 μ.) προς τό πρόθυρο των διαμερισμάτων τοϋ Διοκλητιανοϋ, όπου κορυφώ- 
νεται. Άπό τήν αύλή τοϋ περιστυλίου κλίμακες γύρω όδηγοϋσαν στά ύψηλότερα δάπεδα 
όπως σέ ρωμαϊκό Forum, ένώ άλλη κλίμακα καταβάσεως προς Νότον οδηγούσε στά νεο- 
αποκαλυφθέντα διαμερίσματα τοϋ Ισογείου τής νότιας, προς τή θάλασσα, πλευράς, πού 
στον όροφο πάνω τους είχαν τά αύτοκρατορικά διαμερίσματα. Άπ’ αύτά κατέβαινε ό αύ- 
τοκράτωρ κι έπαιρνε τή θέση του σέ βήμα τοϋ προθύμου κατά τίς τελετές τής άποθεώσεώς 
του.

Άπό τά αύτοκρατορικά διαμερίσματα τοϋ ορόφου μόνον τό θολοσκέπαστο vestibu- 
lum διατηρεί άκόμη σημαντικά λείψανα. Διατηρούνται όμως σέ καλή σχετικώς κατάσταση 
τά διαμερίσματα τοϋ ισογείου, πού άνασκάφηκαν κατά τίς τελευταίες δεκαετίες. ’Αν
τανακλούν κάπως τή διαρρύθμιση καί τών άφανισμένων διαμερισμάτων τοϋ όρόφου (τών 
όποιων άλλωστε διατήρησαν στήν έπίχωσή τους άρχιτεκτονικά μέλη) καί γι’ αύτό ή με
γάλη σημασία τους έπαυξάνεται.

Τά κεντρικά διαμερίσματα τοϋ ισογείου έξασφάλιζαν τήν έξοδο προς τή θάλασσα: καί 
κατά τήν έννοια τοϋ κεντρικού άξονος τοϋ άνακτόρου «διά τοϋ περιστυλίου», άλλά καί άπό 
τά αύτοκρατορικά διαμερίσματα τοϋ όρόφου μέ κλίμακες καταβάσεως. Άπό τήν πλευρά 
τής θάλασσας τό άνάκτορο είχε σ’ όλο τό πλάτος του μιά στοά στον όροφο μέ άντίστοιχη 
στοά στο ισόγειο. Άπό τίς στοές γίνονταν προσιτά όλα τά νότια διαμερίσματα. Τά άνασκα- 
φέντα δωμάτια τοϋ ισογείου έχουν ποικιλία στή μορφή καί στή διαρρύθμισή τους, άνάλογη 
μέ τόν προορισμό καί τή λειτουργικότητά τους. Είναι όρθογώνια, τετράγωνα, κυκλικά, 
τριφυλλόσχημα, τετράφυλλα, τρίκλιτα, σταυροειδή κ.ο.κ. Σκεπάζονται μέ ποικίλους τρό
πους, μέ θόλους καί καμάρες συνεχείς ή τεμνόμενες σέ σχήμα σταυροϋ. Διάδρομοι έδιναν 
άμυδρό φως τής ήμέρας στούς χώρους.

Διαφορετική είναι ή σύνθεση τών δύο συγκροτημάτων, πού άναπτύσσονται συμμε
τρικά άπό τή μιά καί τήν άλλη πλευρά τοϋ κεντρικού άξονος:

nistickog biroa na istrazivanju, zastiti i uredenju Dioklecijanove palace,«Urbs»4(1961-1962) 
67-95, T. Marasovic, Prizemme dvorane Dioklecijanove palace u Splitu, Split 1966, 
J. καί T. Marasovic, Diokleticijanova palaca, «Zora», Zagreb 1968, T. Marasovic, 
Gli appartamenti dell’ Imperatore Diocleziano ne! suo palazzo a Split, Acta Institutum Ro- 
manum Norvegiae, IV, σ. 33-40, Ρώμη 1969, J. Marasovic -T. Marasovic -S. 
McNally -J. Wilkes, Diocletian’s Palace, Report on Joint Excavations in Southeast 
Quarter, I, Split 1972.

1. J. Lavallée-L. Cassas, Voyage pittoresque et historique de l’Istrie et de 
la Dalmatie, Paris 1802.
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Στό δυτικό άκρο υπάρχουν μικροί ποικιλόμορφοι χώροι μέ άβέβαιο προορισμό, πού 
άφίνουν όμως να ύποτεθή πώς πάνω τους ήταν τα ιδιαίτερα διαμερίσματα του Διοκλητια- 
νού. Στό μέσον τής δυτικής αυτής πλευράς ύπάρχουν δύο χώροι σέ μορφή βασιλικής—μια 
μονόκλιτη καί μια τρίκλιτη—ίσως για λατρευτικές άνάγκες τού· άνακτόρου. Δίνουν τό χα
ρακτήρα σ’ Δλη τή δυτική πτέρυγα.

Ό κεντρικός αρχιτεκτονικός πυρήνας τής άνατολικής πτέρυγος είναι διαφορετικός. 
Είναι μιά σταυρική αίθουσα, πού πάνω της, στον όροφο, είχε άλλη όκταγωνική μέ κόγχες. 
Περιβάλλεται σέ τρεις πλευρές της από μικρότερους σταυροειδείς χώρους καί μεγαλύτερα 
δωμάτια, ένώ τό σύνολο περιβάλλεται στις τρεις πλευρές άπό μακρύ διάδρομο. ’Αναμένεται 
ή συνέχιση τής άνασκαφής νά βεβαιώση ότι τά διαμερίσματα αύτά ήταν για τά γεύματα καί 
ότι στό ανατολικό άκρο τής πτέρυγος Οά άποκαλυφθούν ίσως τά διαμερίσματα τών γυναι
κών.

Ό δυϊσμός πού παρατηρεϊται στις αρχιτεκτονικές μορφές αποδίδεται σέ άποφασισμένο 
ή αθέλητο συνδυασμό άρχιτεκτονικών μορφών τής ’Ανατολής - καί τής Δύσεως άπό ενα 
αότοκράτορα πού έδωσε πολιτική μορφή στή διάκριση ’Ανατολής καί Δύσεως μέσα στα 
πλαίσια τής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

Λουτρά μέ τις σχετικές εγκαταστάσεις τους (υπόκαυστα, σωληνώσεις κ.λ.) άποκα- 
λύφθηκαν σέ δυό θέσεις τού ανακτορικού συμπλέγματος.

"Ολα πάντως τά νέα στοιχεία τού Ισογείου τού άνακτόρου είναι δευτερεύοντα, ένώ τά 
σωζόμενα τού όρόφου μένουν ξαρματωμένα άπό τό μεγαλύτερο μέρος τού άρχιτεκτονικοΰ, 
τού γλυπτικού καί τού χρωματικού τους διακόσμου. Τά καλύτερα διατηρημένα είναι τό 
Μαυσωλείο τού Διοκλητιανού καί ό ναός τού Διός, πού διατηρούν ανάγλυφα θυρώματα, 
κοσμήτες, φατνώματα, τόξα κ.λ. Αύτά είναι γνωστά άπό παλαιότερες μελέτες.

Νέα στοιχεία ήλθαν στό φώς κατά τά τελευταία έτη για δυό μικρότερες ροτόντες, πού 
ήταν γνωστές άπό περιγραφή τού 16ου αίώνος, άλλ’ έν τφ μεταξύ είχαν άφανισθή τά λείψα
νά τους ανάμεσα σέ νεώτερα κτίσματα.

Στα δυό βόρεια τεταρτημόρια τού άνακτόρου μόνον άραιά λείψανα διατηρούνται άνά- 
μεσα στις νεώτερες κατασκευές: μέρη τοίχων, πεσσοί, ποϋ-καί-πού παράθυρο ή τμήμα ψη
φιδωτού δαπέδου. Άπό τούς κύριους δρόμους (decumanus καί cardo maximus) τμήματα δια
τηρούν τό αρχικό τους πλάτος καί μερικούς άπό τούς κίονες τών κιονοστοιχιών τους. Σ’ 
αυτό τό βόρειο τμήμα τού άνακτόρου καί κοντά στήν ’Ανατολική Πύλη καί στό Περιστύ
λιο οί νεώτερες έρευνες άποκάλυψαν καλοδιατηρημένους οχετούς, πού μαζί μέ τό θαυμάσια 
διατηρημένο ύδραγωγεΐο παρά τήν Σάλωνα (Solin) δίνουν μιά ιδέα τού υψηλού έπιπέδου 
τών έγκαταστάσεων ύγείας καί καθαριότητος στήν ’Ασπάλαθο. Αύτό είναι τό όνομα 
αύτής τής άλλοτε ελληνικής αποικίας (’Ασπάλαθος—Spalato—Split).

Οί νεώτερες τύχες τού άνακτόρου καί τού Σπαλάτου (σ. XVII κ.έ.) ένδιαφέρουν λιγώ- 
τερο. Άν έξέθεσα έδώ μέ κάποιο πλάτος τό περιεχόμενο ένός μικρού Όδηγοΰ, είναι γιατί 
τό άνάκτορο τού Διοκλητιανού ένδιαφέρει κάθε μελετητή τού ανακτορικού συμπλέγμα
τος τού Γαλερίου καί τής Θεσσαλονίκης γενικώτερα. Μέ τά δικά μας στό νοΰ έκαμα μιά 
έπίσκεψη στό Σπαλάτο μέ τήν άπαραίτητη προετοιμασία καί μέ τόν άναπόφευκτο προ
βληματισμό ύστερα.

’Εντύπωση προκαλεΐ ή φροντίδα πού καταβάλλουν οί Γιουγκοσλάβοι άρμόδιοι γιά 
τήν έρευνα, τή μελέτη, τή συντήρηση καί τή διεθνή προβολή τού παλατιού. Ή μέριμνα 
αύτή γίνεται φανερή καί στό μικρό έκλαϊκευτικό όδηγό μέ τήν άρτια τυποτεχνική έμφά- 
νιση, πού άδικεΐται μόνον άπό λίγα μεταφραστικά καί πιό πολλά τυπογραφικά λάθη τού 
άγγλικοΰ κειμένου.

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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