
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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