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παραδοσιακου χαρακτήρος τοΰ βίου, πού υποχωρεί εις τάς συγχρόνους ίσοπεδω-
τικάς τάσεις. Το μελέτημα αυτό αποτελεί άξιέπαινον δείγμα στροφής του βλέμ
ματος προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τοπικού περιβάλλοντος και κραυγήν 
προειδοποιητικήν προς μελέτην καί άξιολόγησιν της ιδιοτυπίας του πριν έξαφανι-
σθή άπο τον κατακλυσμον της τάσεως προς μαζοποίησιν των πληθυσμών καί έξα-
φάνισιν των ατομικών καί τοπικών ιδιαιτέρων γνωρισμάτων. 

Π. Κ. Γ. 

* 
* * 

ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS «BOREAS», Uppsala Studies in 
Ancient Mediterranean and Near Eastern Civilization, 9. 
From the Gustavianum Collections in Uppsala, 2, 1978. The Collection 
of Classical Antiquities. History and studies of selected objects, Uppsala 1978, 

c 

σσ. 137. (Editors : Sture Brunnsacker—Torgny Save - Söderbergh). 

ΕΊς την γνωστήν καί καλύπτουσαν εύρύτατον πλαίσιον της αρχαιολογικής επι
στήμης καί αρχαιογνωσίας εν γένει σειράν «Boreas» περί μελετών δια τήν Μεσό-
γειον της 'Αρχαιότητος καί τους πολιτισμούς της Εγγύς 'Ανατολής έδημοσιεύθη 
προσφάτως ως ένατος τόμος εν σύνολον άρθρων αντιπροσωπευτικών τών έργων 
τέχνης τών άποκειμένων εις τήν Συλλογήν Κλασσικών 'Αρχαιοτήτων (Κλασσικής 
Αρχαιότητος) του Gustavianum τής πόλεως Uppsala. 

"Ηδη έχει έκδοθή καί αντίστοιχος τόμος (ό ύπ' αριθ. 6 τής αυτής σειράς) με 
άρθρα περί έργων τέχνης άποκειμένων εις το δεύτερον Μουσεΐον τής Uppsala το 
Victoria Museum of Egyptian Antiquities. Ώ ς γνωστόν, το τρίτον Μουσεΐον του 
Gustavianum είναι το Μουσεΐον τών Σκανδιναυικών 'Αρχαιοτήτων. Τα ώς άνω 
Μουσεία ανήκουν αντιστοίχως εις το Ίνστιτουτον 'Αρχαίου Πολιτισμού καί Κοι
νωνίας, εις το Ίνστιτουτον Αιγυπτιολογίας καί ε'ις το Ίνστιτουτον 'Αρχαιολογίας 
τής Βορείου Ευρώπης. 

Το Μουσεΐον τής Κλασσικής Αρχαιολογίας εϊναι το νεώτερον τών τριών Μου
σείων του Πανεπιστημίου τής Ούψάλας καί ακριβώς τήν ίστορίαν δημιουργίας, 
εμπλουτισμού καί λειτουργίας του παρέχει δια του προιτου άρθρου του ύπο παρου-
σίασιν τόμου ή Gullög Nordquist. 

Έ ν αρχή τα 57 αντικείμενα τής μείζονος περιοχής Μεσογείου καί Περσίας εΐ-
χον είσαχθή εις το Μουσεΐον Σκανδιναυικών 'Αρχαιοτήτων, δπου παρέμεναν μέχρι 
του έτους 1920. Τότε εδρον στέγην με άλλας μεταγενεστέρας προσκτήσεις εις 
ιδιαιτέρους χώρους του Gustavianum. Κατά σειράν, τής εκθέσεως έπεμελήθησαν οι 
L. Kjellberg, διάδοχος τοΰ Sam Wide, ό Axel Boëthius καί ò Arne Furumark, 
όστις έπετέλεσε τήν ύπάρχουσαν έκθεσιν κατά τα έ'τη 1953-54 ύπο το 8νομα 
Antiksamlingen. Ούτως εξετέθησαν με τήν φροντίδα τοΰ Furumark πλείστα δσα 
αντικείμενα εκ τοΰ Αιγαίου καί τής Κύπρου, ώς καί εκ τής Μ. 'Ασίας (Yortan) 
καί τής Περσίας. 

Τα Ευρετήρια καί ό γενικός χαρακτήρ τής Συλλογής αυτής αναπτύσσονται διε
ξοδικώς ύπο τής Nordquist εις τήν συνέχειαν του χρονικού αύτου τής Συλλογής, 
το όποιον κλείει με μίαν εξαιρετικά χρήσιμον - πλήρη βιβλιογραφίαν δι* δλα τα 
αντικείμενα τής Συλλογής καί μέ ένα ένημερωτικον κατάλογον εν συνόψει τών 
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σπουδαιοτέρων αντικειμένων περιλαμβανομένων και τών έκ διαφόρων τόπων ομά
δων οστράκων. 

Ώ ς πρώτον άρθρον παρουσιάσεως τών αντικειμένων της Συλλογής παρατίθεται 
ή μελέτη της Gisela Walberg, Five Yortan Vases and Some Remarks on the Date 
and Function of Yortan Pottery (σσ. 37—42) μέ τα μοναδικά δια την Σουηδίαν 
καί τα Μουσεία της μικρά αυτά άγγεϊχ τα καλύπτοντα το σύνολον περίπου της 
Πρωίμου Εποχής του Χαλκού. 

'Ακολουθεί δεύτερον άρθρον της αυτής αρχαιολόγου, συγγραφέως της μονογρα
φίας περί του Καραμαϊκου ρυθμοϋ της Μεσομινωικής Εποχής, με θέμα «A Pri
vate Collection of Cypriote Antiquities in Uppsala». Εις τήν παρουσίασιν αυτήν 
περιλαμβάνονται δέκα πέντε αγγεία και πήλινα ειδώλια τής 'Εποχής του Χαλκού, 
τής Ε π ο χ ή ; του Σιδήρου και τών ιστορικών χρόνων. 

'Υπό τής αυτής Walberg δημοσιεύεται «An Ear-Ring Pendant from Sinda 
and Various Types of Bull's-Head Ear-Rings» (σσ. 53—56), μία βοοκεφαλή τών 
οποίων έν όμοιώματι είχεν εύρεθή υπό του Furumark τω 1948 εις Σίνδαν τής Κύ
πρου. Έ ξ απόψεως βιβλιογραφικής ενημερώσεως απουσιάζει ή διατριβή J. Sakel-
larakis, Das Kuppelgrab A von Archanes und das kretisch mykenische Tieropfer
ritual, Prähistorische Zeitschrift 45,1970, σσ. 135—219, πίν. 11—14, ένθα πα
ρατίθεται το ύλικόν του Αιγαίου χώρου. 

Ακολούθως επιχειρείται ή το πρώτον δημοσίευσις τής άπο του έτους 1905 γνω
στής μελανόμορφου υδρίας υπ' αριθ. 352 του γραφέως του Θησέως υπό τών Catha-
rina Melldahl - Johan Flemberg υπό τον τίτλον «Eine Hydria des Theseus-Malers 
mit einer Opferdarstellung», σσ. 57—79. Όμολογητέον δτι οι συγγραφείς είναι 
απολύτως ενήμεροι επί του θέματος και εκμεταλλεύονται δλην τήν σχετικήν βιβλιο-
γραφίαν μέ άναγωγάς και εις πολύ παλαιότερα έ'ργα τέχνης, πλην δμως ουδέν το 
νέον προσφέρεται πλην τής πλήρους δημοσιεύσεως τοϋ αγγείου τούτου του ανή
κοντος είς τους αμέσως προ του 510 π. Χ. χρόνους. 

"Επεται ή μελέτη του Johan Flemberg, Two Lead Sling-Bullets, σσ. 81—85, 
περί τών σφενδονών τούτων τής Ούψάλας, αϊ όποΐαι, τώρα, μετά τήν διεξοδικήν 
μελέτην του C. Foss, A bullet of Tissafernes, JHS 95, 1975, σσ. 25—30 και τήν 
έτέραν «Greek slingbullets in Oxford», AR for 1974-75, σσ. 40-44, πληθύ
νονται μέ το πρόσφατον εύρημα του καθηγητού του Πανεπιστημίου του Σίδνεϋ 
κ. 'Αλεξάνδρου Καμπίτογλου. 

Τελευταία παρατίθεται ή εκτενής μελέτη της Birgitta Bergquist, A Head of 
Sarapis, σσ. 87—137, ένθα γίνεται εκτενής ή περιγραφή τής κεφαλής αυτής τής 
Ούψάλας. Έ ν τέλει παρατίθεται καί διεξοδικός κατάλογος μετά πλήθους φωτο
γραφιών άλλων ομοίων κεφαλών καί επιχειρείται ή χρονολόγησίς της είς τους χρό
νους του 'Αδριανού. 

*0 ωραίος αυτός τόμος, μέ πρόλογον πού έ'χει γράψει ό Sture Brunnsacker, 
εϊναι αφιερωμένος είς τον Νέστορα τής Μυκηναϊκής 'Αρχαιολογίας καί πρώην 
Διευθυντήν του Μουσείου Κλασσικών Αρχαιοτήτων τής Ούψάλας καθηγητήν 
κ. Arne Furumark επί τή ευκαιρία τής εβδομηκοστής πέμπτης επετείου άπο τής 
γεννήσεως του. Ώ ς σύνολον ενέχει ίδιαιτέραν σημασίαν καί, βεβαίως, πρέπει να 
σημειωθή δτι έν Ελλάδι δεν Ιχει αρχίσει ακόμη ή έ*κδοσις παρομοίων σειρών καί 
περιοδικών περί ε'ργων τέχνης έξ ενός συγκεκριμένου Μουσείου, μία παράλειψις 
δια τήν οποίαν πρέπει νά έκφρασθή ή έλπίς δτι συντόμως θα έκλειψη. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛ. ΚΟΡΡΕΣ 


