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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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354 Α. Ξυγγοπούλου

Πρόκειται περί τοϋ ζωγράφου Ίωάννου, όστις κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ 
14ου αίώνος (1317 - 1324) έζωγράφησε τό παρεκκλήσιον τοϋ Άγ. Δημητρίου 
εις την Μονήν τοΰ Πατριαρχείου εν Πέτς τής Σερβίας. Πάσαι αί έπιγραφαί 
εν τή εκκλησία ταΰτη είναι Σερβικαί, πλήν τής υπογραφής τοϋ ζωγράφου, 
γεγραμμένης Ελληνιστί. Ό κ. Petkovic' αποδίδει τοϋτο εις την επίδειξιν 
Έλληνομαθείας τοΰ Σέρβου ζωγράφου Ίωάννου. Έν τοϋτοις θά ήτο ίσως 
πιθανώτερον νά παραδεχθή τις, δτι ό ’Ιωάννης οϋτος ήτο "Ελλην, καί ότι 
ήναγκάσθη νά γράψη τάς έπιγραφάς των τοιχογραφιών Σερβιστί υπό τοϋ 
κτίτορος τής εκκλησίας, τοΰ Σέρβου αρχιεπισκόπου Νικοδήμου.

A Protic. Les origines sassanides et lyzantines de I’art bulgare, 
a. 137 - 159.

’Ατυχής καί αμέθοδος προσπάθεια συσχετίσεως τής τέχνης τών Βουλγά
ρων προ καί μετά τον εκχριστιανισμόν αυτών προς την Σασανιδικήν τέχνην 
καί τον Μαζδαϊσμόν. Ό συγγραφεϋς φαίνεται επηρεασμένος από τάς τελευ
ταίας θεωρίας τοΰ Strzygowski, τάς οποίας προσπαθεί λίαν έπιπολαίως νά 
εφαρμόση εις τήν Βουλγαρικήν τέχνην. Είς τήν άνάλυσιν τών τοιχογραφιών 
τών Βουλγαρικών εκκλησιών από τοϋ 11ου κέξ. αίώνος ή παρανόησις απο
βαίνει πλήρης καί ό προπαγανδιστικός σκοπός τοΰ άρθρου γίνεται καταφα
νής, φθάνων μέχρι τών ορίων τής καθαράς παραδοξολογίας, ιδίως δταν ό 
συγγραφεϋς ϋποστηρίζη, δτι ή Βουλγαρική ζωγραφική έπέδρασεν δχι μόνον 
επί τών Ρώσσων, Σέρβων καί Ρουμάνων, αλλά καί επ’ αυτής τής τέχνης τής 
Κωνσταντινουπόλεως τοϋ 14ου αίώνος!

J. Puig i Cadafalch. Les periodes successives de Vinfluence byzantine 
en Occident. Premier art roman, Architecture Mudejar. Eglises de 
Moldame, a. 161 -169.

Ό κ. Cadafalch παρακολουθεί τήν έξέλιξιν τοϋ διακοσμητικοΰ θέματος 
τών τυφλών τόξων έν τή αρχιτεκτονική, τά όποια είς τά Βυζαντινά μνημεία 
τής σχολής τής Κωνσταντινουπόλεως θεωρεί ως καταγόμενα από τήν παλαιάν 
Άσσυριακήν καί Σασανιδικήν αρχιτεκτονικήν. Κατ’ άπομίμησιν τών Βυζαν
τινών μνημείων ανευρίσκει ταϋτα εις τήν πρωτορρωμανικήν αρχιτεκτονικήν 
τής Δϋσεως τοϋ 9ου μέχρι τοϋ 11ο0 αίώνος, κατόπιν πάλιν έξ έπιδράσεως τής 
Κων/πόλεως εις τήν ‘Ισπανικήν αρχιτεκτονικήν, ιδία τής Καστίλλης, κατά τον 
13ον μέχρι τοΰ 16ου αίώνος καί τέλος εις τάς εκκλησίας τής Μολδαβίας τοΰ 
15ου καί 16ου αίώνος.

G. Sotiriou. La sculpture sur bois dans fart byzantin, a. 171- 180.

Ό κ. Σωτηρίου εξετάζει τά διασωθέντα έργα τής επί ξϋλου γλυπτικής 
τών Βυζαντινών, κλάδου τής Βυζαντινής τέχνης ελάχιστα μέχρι τοϋδε μελετη-
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