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θέντος. Διαιρεί to ύπαρχον υλικόν εις δύο κατηγορίας: εις ξυλόγλυπτα άνή- 
κοντα εις εκκλησιαστικά έπιπλα (θύρας, τέμπλα, βημόθυρα, αναλόγια κλπ.) 
και εις ξυλόγλυπτους εικόνας. ΓΙεριγράφονται κατόπιν λεπτομερώς τόσον τά 
δημοσιευμένα ήδη ξυλόγλυπτα έργα, δσον και πολλά ανέκδοτα εϊσέτι, δπως 
τά λείψανα εικονοστασίου εκ τοΰ ναοϋ τής νησΐδος Μάλι-Γράδ έν τή λίμνη 
τής Πρέσπας, αναλόγια εκ ναών τής Καστοριάς κλπ. Εξετάζονται έπειτα 
αί δλίγαι διασωθεΐσαι ανάγλυφοι επί ξύλου εικόνες, μεταξύ τών οποίων 
σπουδαιότεροι είναι ή έκ Καστοριάς έν τώ Βυζαντινά) Μουσείψ’Αθηνών 
παριστάνουσα τόν "Αγιον Γεώργιον δεόμενον μετά έζωγραφημένων γύρψ 
σκηνών έκ τοΰ βίου καί τοΰ μαρτυρίου αυτού, δπως έπίσης καί μεγάλη είκών 
τοΰ αυτού αγίου έν τή έκκλησία τής Γκάλλιτσας, πλησίον τής Καστοριάς.

/. Stefanescu. Les peintures du monos tire de Dobrovat, σ. 181 -196.

Περιγράφονται έν τή μελέτη καί αναλύονται λεπτομερώς αί τοιχογρα- 
cpiaL τής Μονής Δοβροβάτς έν Μολδαβία άναγόμεναι εις τάς άρχάς τού 
16ου αίώνος. Αί τοιχογραφίαι αΰται καθαρισθεΐσαι έν έτει 1927 έμειναν 
μέχρι τοΰδε ανεξέταστοι, διότι έκαλύπτοντο υπό νεωτέρων επισκευών καί 
πυκνής αιθάλης. Έκ τής τεχνικής καί είκονογραφικής αυτών άναλύσεως 
έξάγεται, δτι αύται σχετίζονται προς την Σερβικήν ζωγραφικήν καί εικονο
γραφίαν άφ’ ενός καί άφ’ ετέρου προς την τυπικήν Μολδαβικήν τέχνην.

J. Strzygowski. Les vestiges d’art chretien priinitif pres de Γeglise
armenienne de Diarbekir el leur decoration irano-nordique, σελ.
197-205.

Παρά τήν ’Αρμενικήν εκκλησίαν τοΰ Διαρβεκίρ (Άμίδας) έν Μεσοπο
ταμία, ΰπάρχουσι τρία καλαθοειδή κιονόκρανα μετά διακοσμήσεως έκ κύκλων 
καί συμπλεκομένων ταινιών. Κατά τόν συγγραφέα ή διακόσμησις αυτή σχετί
ζεται προς Μαζδαϊκά καί ’Ιρανικά πρότυπα καί ανευρίσκεται εις τήν τέχνην 
τής βορείου Ευρώπης, ήτις κατάγεται από τήν ’Ιρανικήν. Τό καλαθοειδές 
σχήμα τού κιονοκράνου, λίαν σύνηθες εις τήν Βυζαντινήν αρχιτεκτονικήν, 
έχει τήν καιαγωγήν του από τήν Μαζδαϊκήν τέχνην τού ’Ιράν, ώς δεικνύουν 
τά παραδείγματα άτινα προσάγει ό συγγραφεύς.

Ο. Tafra/i. Le monastere de Sucevita et son ttesor, o. 207-229.

Ό χρόνος τής ίδρύσεως τής έν Βουκοβίνη Μονής Σουτσεβίτσας δεν 
είναι ακριβώς γνωστός. Τό ήδη σφζόμενον Καθολικόν είναι ή τρίτη εκεί 
ίδρυθεΐσα έκκλησία υπό τοΰ Γεωργίου Μοβίλα μεταξύ τών ετών 1580-1584, 
ήν έκόσμησε διά τοιχογραφιών 6 αδελφός του Ιερεμίας Μοβίλας περί τό 1595.
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