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Α. Ξυγγοπούλου

σπουδαιοτάτην θέσιν εις την εικονογραφίαν τής Θεοτόκου, τόσον εις την
Βυζαντινήν, δσον και εις την Ρωσσικήν τέχνην.
Ρ. Henry. Le regne et les constructions d’Etienne-le - Grand, prince de
Moldavie, (1475-1504), a. 43-58.

Μελέτη ιστορική μάλλον, άνευ ιδιαιτέρου διά την τέχνην ενδιαφέροντος,
ήτις θά είχε περισσότερον την θέσιν της εις τον πρώτον τόμον, δπου αί ιστο
ρικά! πραγματεΐαι.
Ν. Jorga.. Rapports ilalo-orienteaux dans Vart du Moyen - Age, o. 59-69.

Διά τής μελέτης ταΰτης πειράται ό συγγραφεύς νά έξηγήση τά δυτικά
στοιχεία τά παρατηρούμενα εις την εκκλησιαστικήν τέχνην τών Βαλκανίων.
Τά παραδείγματα όμως τά όποια παρέχει από τάς τοιχογραφίας τής εκκλη
σίας τοϋ Πατραοΰτσι έν Μολδαβία, άναγομένας εις τον 15ον αιώνα, δεν
δεικνύουν οΰδεμίαν φανεράν δυτικήν έπίδρασιν, αλλά τουναντίον είναι τυπικά
παραδείγματα τής μετά τήν ά'λωσιν ορθοδόξου αγιογραφίας.
G. de Jerphanion. Le

« Thorakion*,

caraderistique iconographique du

XIe siecle, a. 71-79.

Εις τήνΈκθεσιν τής βασιλείου τάξεως άναφέρεται ως βασιλικόν έμβλημα
και τό «Θωράκιον» τό όποιον ό κ. Ebersolt έταύτισε με τό έν εΐδει άσπίδος
χρυσοκέντητον επίθημα, τό όποιον παρίστανται φέρουσαι αί αύτοκράτειραι
κα! αί άγιαι βασίλισσαι. Ό συγγραφεύς έξετάζων τά διασωθέντα μνημεία
ευρίσκει, δτι τοϋτο άπαντα μόνον κατά τον 11ον αιώνα, είναι δέ δχι ανεξάρ
τητον επίθημα, αλλά τό άκρον άλλου ενδύματος, τό όποιον έφέρετο κα! προ
τοΰ στήθους, έξ ου κα! τό δνομα «Θωράκιον».
Fr. Macler.

Raboula - Mlqe, ο. 81-97.

Εξετάζεται εκ νέου τό ζήτημα τής χρονολογίας τοϋ περιφήμου Συριακοϋ
ευαγγελίου τοϋ άποκειμένου εις τήν Λαυρεντιακήν Βιβλιοθήκην τής Φλωρεν
τίας. Τό χειρόγραφον τοϋτο, γραφέν εν έτει 586 υπό τοϋ μοναχοΰ Ραβοΰλα,
είναι σπουδαιότατον διά τάς εν αρχή αύτοϋ μικρογραφίας καί τούς ιστορη
μένους κανόνας τής αρμονίας τών Ευαγγελιστών. Κατά τον κ. Macler, ό
Ραβοΰλας έγραψε τό κείμενον μόνον, τό όποιον είναι άσχετον με τάς μικρο
γραφίας κα! τήν λοιπήν διακόσμησιν τών πρώτων φύλλων. Αί μικρογραφίαι
έξ άλλου κα! ή άλλη διακόσμησις ούτε σύγχρονοι προς τό κείμενον είναι,
αλλά ούτε καί μεταξύ των, άνήκουσαι εις διαφόρους έποχάς. “Οπως δέ τώρα
έχουν δεν εύρίσκονται εις τήν αρχικήν αυτών θέσιν, διότι ή σειρά τών φύλ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
04/12/2020 23:18:31 EET - 75.101.243.64

