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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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356 Α. Ξυγγοπούλου

To σκευοφυλάκων τής Μονής διασώζει μέγαν αριθμόν παλαιών αξιόλογων 
αντικειμένων, επιταφίων, αμφίων, λειτουργικών σκευών κλπ. ών τά παλαιό- 
τερα δεν ανέρχονται πέραν τοϋ 15ου αίώνος.

Μ. Vasic. La date de I’eglise Saint- Georges a Mlado-Nagoricino, 
a. 231-240.

Καταπολεμών 6 κ. Vasic' παλαιοτέρας γνώμας, καθ' ας ή εκκλησία 
ανηγέρθη κατά τον 11ον, 14ον, 15ον, ή 160ν αιώνα καί δτι είναι έργον 
Σέρβων ή κατ’ άλλους Γεωργιανών ή ’Αρμενίων τεχνιτών καί βοηθού μένος 
από την σΰγκρισιν προς άλλα Σέρβικά μνημεία, καί μάλιστα προς την εγγύς 
Ικκλησίαν τοϋ Αγίου Γεωργίου έν Στάρο - Ναγορίτσινο (1313), καταλήγει 
εις τό συμπέρασμα, δτι τό εξεταζόμενου μνημείου ανηγέρθη κατά τό πρώτον 
τέταρτον τοϋ 15ου αίώνος καί δτι είναι έργον Σέρβων τεχνιτών. Ιστορικοί 
λόγοι, κατά τον συγγραφέα, έρχονται εις επικουρίαν τής χρονολογήσεως ταυτης.

Ρ. Henry. Les eglises de la Moldame du Nord des origines a la fin du 
XVP si'ecle. Architecture et peinture, Paris ipjo (Monuments de 
I’art Byzantin VI). Εΐς τόμος κειμένου εκ 320 σελίδων μετά λευκώ
ματος εκ πινάκων 68.

Εις τά πολυάριθμα ήδη έργα τ’ αφιερωμένα εις την μεσαιωνικήν τέχνην 
τής Ρουμανίας προστίθεται έν ακόμη. Ή πλούσια βιβλιογραφία περί τής 
Ρουμανικής τέχνης διηυκόλυνε μεγάλως την εργασίαν τοϋ κ. Henry, δστις 
διά μέν την αρχιτεκτονικήν είχεν ασφαλή οδηγόν τάς εργασίας τοϋ κ. 
Bals, διά δέ τήν ζωγραφικήν τά βιβλία τοϋ κ. Stefanescu (πρβ. Επετη
ρίδα τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 71 1930, σ. 407 κέξ.), τά όποια, 
παρά τινας παρατηρουμένας ελλείψεις, είναι ή πρώτη συστηματική εργασία 
πλήρους έξετάσεως τών Ρουμανικών τοιχογραφιών. Αί πολυάριθμοι αϋτα'ι 
δημοσιεύσεις, άν άφ’ενός κατέστησαν εύχερεστέρας τάς έρευνας τοϋ κ. Henry, 
άφ’ ετέρου δμως έπέβαλον εΐς αυτόν καί πολλάς υποχρεώσεις, προς ας δέν 
δϋναταί τις νά εΐπη δτι άνταπεκρίθη πλήρως.

Προτοϋ δμως έξετάσωμεν τό ζήτημα τοϋτο, ίδωμεν ποία ή διάταξις 
τοϋ νέου τούτου βιβλίου. Τό κύριον θέμα τοϋ συγγραφέως είναι τά οικο
δομήματα τοϋ Βοεβόδα Στεφάνου τοϋ Μεγάλου (1457- 1504), οί χρόνοι 
τοϋ οποίου δύνανται νά δνομασθώσιν ό χρυσούς αιών τής Μολδαβίας. Περί 
τον πυρήνα αυτόν περιστρέφεται ολόκληρον τό βιβλίον τοϋ κ. Henry. 
Ό συγγραφεύς ανατρέχει μέχρι τών Δακορρωμαίων, μέχρι καί αυτών τών 
χρόνων τοϋ Τραϊνοϋ, διά νά κατέλθη κατόπιν μέχρι τοϋ 170,υ αίώνος. Εξετά
ζονται διαδοχικώς αί άρχαΐαι ξύλιναι έκκλησίαι, τινές τών οποίων διασώ
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