
362 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
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λων έχει διαταραχθή υπό τοϋ βιβλιοδέτου. Ό κ. Μ. επιχειρεί την άποκατά- 
στασιν της υποτιθέμενης αρχικής αυτών τάξεως. “Οσον αφόρα εις τους κανό
νας, ό συγγραφεύς προτείνει μίαν γνώμην αληθώς λίαν παράδοξον. Νομίζει 
δηλαδή, δτι ύπήρχον εργαστήρια παρασκευάζοντα τοιούτους κανόνας, εις τούς 
οποίους, άναλόγως τής έθνικότητος τοϋ αγοραστού, έγράφοντο αί άντιστοιχίαι 
τών ευαγγελίων εις την Συριακήν, την ’Αρμενικήν, την Ελληνικήν κλπ. Λίαν 
επίσης ανεπιτυχής είναι ή σύγκρισις μικρογραφιών τινων τοϋ χειρογράφου 
τούτου προς τάς αντιστοίχους τοϋ εν τή Μονή τών Μεχιταριστών τής Βενε
τίας διασφζομένου 'Αρμένικου ευαγγελίου τοϋ 10ου αΐώνος, τοϋ καλούμενου 
τής Βασιλίσσης Μελκέ. Ή παράστασις τουλάχιστον τής Πεντηκοστής εν τφ 
εύαγγελίω τουτψ, ήν παρέχει δ συγγραφεύς παραβαλλομένη προς τήν έν τώ 
χειρογράφφ τοϋ Ραβουλα, ούδεμίαν απολύτως σχέσιν εχει.

Ο. Millet. La 'vision de Pierre d' Alexandrie, a 99 -115.

Ό κ. Millet μέ τήν γνωστήν λεπτολόγον ευσυνειδησίαν του αναλύει 
πάσας τάς γραπτάς πηγάς περί τοϋ δράματος καί τοϋ μαρτυρίου τοϋ Πέτρου 
’Αλεξάνδρειάς, τοϋ δεινοΰ πολεμίου τοϋ αΐρεσιάρχου Άρείου. Έπί τή βάσει 
τών κειμένων τούτων εξετάζει κατόπιν τάς επί τών μνημείων διασωθείσας 
απεικονίσεις τοϋ θέματος τούτου καί τούς λόγους τής υπό τών Βυζαντινών 
συσχετίσεως αύτοΰ προς τήν λειτουργίαν.

Ν. Okunev. Fragments depeintures: de ΐ eglise Sainte-Sophie d'Ochrida,
a. 117-131.

Ό προσδιορισμός τοϋ χρόνου τής ίδρύσεως τής αρχικής εκκλησίας τής 
'Αγ. Σοφίας καί τών διαφόρων εις αυτήν προσθηκών έδωκεν αφορμήν εις 
πολλάς μέχρι τοΰδε συζητήσεις. Φαίνεται πιθανόν, κατά τον συγγραφέα, οτι 
τό αρχικόν κτίσμα άνήκεν εις τον 110ν ή 120ν αιώνα. Ό έξωνάρθηξ άνη- 
γέρθη, κατά τήν ύπάρχουσαν επιγραφήν, υπό τοϋ Επισκόπου Γρηγορίου 
εν ετει 1313-1314. Τά εν τφ ναώ διασωθέντα λείψανα τοιχογραφιών εύρί- 
σκονται εις δύο στρώματα, ών τό άρχαιότερον ανήκει εις τον 11ον ή 12ον 
αιώνα. Διακρίνονται μορφαί αγίων, κυρίως ιεραρχών, μία πομπή αγγέλων, 
έν τώ ίερώ, καί τμήματά τινα εικονογραφικών συνθέσεων (Κοιμήσεως τής 
Θεοτόκου κλπ.). Τέλος εις τον νάρθηκα καί τον έξωνάρθηκα διασώζονται 
τοιχογραφίαι τοϋ 14ου αίώνος. Αί τοιχογραφίαι τοϋ κυρίως ναοϋ καί τοϋ 
ίεροϋ είναι λείψανα σπουδαιότατα ιδίως διά τήν εξαιρετικήν σπανιότητα 
τοιούτων ζωγραφικών μνημείων κατά τον 11ον καί 12ον αιώνα.

VI. Pectovic. Un peintre serbe du XIVe siecle, a. 133-136.

Εις τά γνωστά ονόματα Ελλήνων καί Σέρβων ζωγράφων τά διασψζό- 
μενα εις τάς εκκλησίας τής Σερβικής Μακεδονίας προστίθεται έν ακόμη.

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ Σπουδών, £τος Η'. 23
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