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αίώνος, περιεχομένου εν τώ Cod. vatic, lat. 5241, σελ. 386, δθεν καί έξεδόθη 
εν τή προκειμένη μελέτη.

A. A. VasiHev. Quelques remarques sur les voyageurs du Moyen age 
a Constantinople, σελ. 293 - 298.

Συμπληρώσεις εις τό βιβλίον τοϋ κ. J. Ebersolt, Constantinople 
byzantine et les voyageurs du Levant (Παρίσιοι, 1918). Περί τών περι
γραφών τοϋ Γεωργιανού συγγραφέως Γεωργίου Mercul (Γ αιών), τοϋ ’Άρα- 
βος Aboul Hassan Ali al-Harawy (IB' αιών) και τοϋ Σύρου Rabban 
Qaunia (ΙΓ' αιών). Πολύτιμοι πληροφορίαι περί τών μνημείων τής Κων
σταντινουπόλεως.

Jacques Zeiller. Le site de Justiniana Prima, aL. 299 - 304.

Περί τής θέσεως τής πρώτης Ίουστινιανής (Justiniana Prima). Ό 
συγγραφεύς, ακολουθών τφ κ. Vulic', παραδέχεται οτι ή Justiniana Prima 
έκειτο έν τή Dacia Mediterranea, καί δτι επομένως δεν πρέπει νά συνταυ- 
τισθή μέ τά Σκόπια (Scupi, Shoplje)· έκειτο δ’ αϋτη πιθανώτατα έν Ταυρη- 
σίφ (Tauresium) ή έν Βεδεριανφ φρουρίω (Bederiana).

Table des illustrations, σελ. 305.
Table des matteres, σελ. 307-308.

ΔΙΟΝ. A. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ

Ch. Diehl. Melanges, 2">e volume: Art, Paris 1930. 247 σελ. καί 17 πίν.

Ό δεύτερος ούτος τόμος περιέχει μελέτας άναφερομένας εις την Βυζαν
τινήν τέχνην, είς την γνώσιν τής οποίας τά μέγιστα συνέβαλεν ό κ. Diehl 
διά τοϋ κλασσικού αΰτοϋ έγχειριδίου. Δέκα και οκτώ έρευνηταί τής τέχνης 
τοϋ Βυζαντίου καί τών υπό την καλλιτεχνικήν αύτοΰ έπίδρασιν ευρισκομένων 
χωρών έσπευσαν ν’ άποστείλουν τήν συμβολήν των είς τό προς τιμήν τοϋ 
κ. Diehl έκδοθέν πανηγυρικόν τούτο τεύχος Μεταξύ αυτών καταλέγονται καί 
οί κορυφαίοι τών Βυζαντινολόγων μέ άρθρα εξαιρετικής σπουδαιότητος. Έν 
τοΐς εξής παρέχομεν σύντομον άνάλυσιν τών άρθρων τούτων.

L. Brehier. La renovation artistique sous les Paleologues et le mouve- 
ment des ide'es, a. 1-10.

Έν αρχή έκτίθενται τά κυριώτερα χαρακτηριστικά τής τέχνης καιά τήν 
έποχήν τών Παλαιολόγων, έπί τή βάσει τών τελευταίων έρευνών, κατόπιν δε
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εξετάζεται ή σχέσις ή υφιστάμενη μεταξύ τής τέχνης των χρόνων εκείνων καί 
τών κατά την αυτήν περίοδον κυριαρχουσών ιδεών. Ή τέχνη τής Κωνσταν
τινουπόλεως, εις ήν οφείλονται τά λαμπρά ψηφιδωτά τής Μονής τής Χώρας, 
και ήτις είναι αυτή ή Μακεδονική Σχολή, ή κοσμήσασα τάς εκκλησίας τής 
Σερβικής Μακεδονίας, τής Θεσσαλονίκης, τού 'Αγίου ’Όρους καί τοΰ Μυστρα, 
είναι, κατά τον συγγραφέα, ή έκφανσις τών ανθρωπιστικών τάσεων τών 
λογίων τής εποχής εκείνης, δπως ό Μετοχίτης, ό Γρηγορας κ ά. Άντιθέτως 
ή Κρητική λεγομένη Σχολή σχετίζεται μέ τήν τάξιν τών συντηρητικών καί 
μυστικών θεολόγων, όπως ό Γρηγόριος Παλαμάς, καί είναι περίεργον, δτι 
εμφανίζεται αύτη τό πρώτον κατά τήν περίοδον τής έριδος τών Ησυχαστών.

Β. Filov. Chapitaux de marbre avec ddcorations de feuilles de vigne en
Bulgarie, a. 11 -18.

Ό συγγραφεύς περιγράφει σειράν κιονοκράνων κοσμουμένων διά φύλ
λων αμπέλου καί άνηκόντων πιθανώς εις εκκλησίαν τινά τής Πρεσλάβας, ής 
κατά τάς γενομένας άνασκαφάς άνευρέθησαν τά λείψανα. Τά κιονόκρανα 
ταϋτα ό συγγραφεύς χρονολογεί μεταξύ τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοΰ 9ου καί 
τών αρχών τοΰ ΙΟ0” αιώνων, θεωρεί δε ταΰτα ώς σχετιζόμενα αμέσως προς 
Σασανιδικά πρότυπα καί ως ιδιαιτέρως χαρακτηριστικά τής Βουλγαρικής 
τέχνης τών χρόνων εκείνων. Τό τελευταΐον όμως τοΰτο συμπέρασμα δεν 
δυναται νά θεωρηθή απολύτως ακριβές, καθ" δσον δμοια εντελώς κιονόκρανα, 
ανέκδοτα είσέτι, εύρίσκονται καί εις τήν Μακεδονίαν καί εις τήν κυρίως 
Ελλάδα μέχρι καί τής Σπάρτης ακόμη.

A. Grabar. Les croisades de ΓEurope orientale dans I’art, a. 19-27.

Περιγράφει σπανιωτάτην παράστασιν εύρισκομένην μεταξύ τών εις τό 
έτος 1487 άναγομένων τοιχογραφιών τής εκκλησίας τοΰ Πατραούτσι έν Μολ
δαβία. Εις τήν τοιχογραφίαν ταύτην είκονίζεται ό ’Αρχάγγελος Μιχαήλ έφιπ
πος προπορευόμενος συνοδείας αγίων ιππέων, επί κεφαλής τών οποίων 
εύρίσκεται ό ”Αγ. Κωνσταντίνος. Εις τήν παράστασιν ταύτην ό συγγραφεύς 
διαβλέπει αλληγορίαν τών κατά τών Τούρκων αγώνων τοΰ περίφημου Βοε- 
βόδα Στεφάνου τοΰ Μεγάλου, τοΰ οποίου ίδρυμα είναι ή εκκλησία τοΰ 
Πατραούτσι. I.

I. Grabar. Sur les origines et l’evolution du type iconographique de la
Vierge EUousa, o. 29 - 42.

Λαμβάνων αφορμήν ό κ. Grabar έκ τής περίφημου είκόνος τής Παν
αγίας τοΰ Βλαδίμιρ, Βυζαντινοΰ ως γνωστόν έργου τοΰ 12 ου αίώνος, εξετάζει 
τήν εξέλιξιν τοΰ τύπου τής Θεοτόκου Έλεούσης (ρωσ. Ούμιλένιε), δστις έπέχει
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