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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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ζονται είσέτι, ως καί οί πρώτοι λίθινοι ναοί τών χρόνων ’Αλεξάνδρου 
τοΰ Άγαθοΰ (1400 - 1432). Αί έκκλησίαι αί άνεγερθεϊσαι υπό Στεφάνου 
τοϋ Μεγάλου (ΙΙοΰτνα, Πατραούτσι κλπ.) καί τών διαδόχων αύτοϋ είναι 
μνημεία γνωστότατα, πολλάκις μέχρι τοϋδε περιγραφέντα καί άπεικονισθέντα. 
Ό κ. Henry άναλαμβάνων έκ νέου την λεπτομερή περιγραφήν τής αρχι
τεκτονικής καί τών τοιχογραφιών τών μνημείων τούτων άρκεϊται σχεδόν 
μόνον εις αυτήν, εν τέλει δέ τοΰ βιβλίου του θέτει σειράν δλην ερωτημά
των, εις τά όποια οΰδεμίαν δύναται νά δώση άπάντησιν. "Οσον αφόρα 
εις τά πρότυπα τών Μολδαβικών τοιχογραφιών καί τάς διαφόρους επ’ αυτών 
επιδράσεις έν τή περιγραφή τών μνημείων, καταλήγει εις τά αυτά περίπου 
συμπεράσματα, εις α προ αΰτοϋ καί ό κ. Stefanescu, δν δμως δεν ανα
φέρει. Πρότυπα Βυζαντινά, επιδράσεις Σερβικαί, Βουλγαρικοί, Ρωσσικαί 
καί γενικώς Σλαβικαί όμοϋ μετά δυτικών τοιοΰτων αποτελούν τό σύνολον τής 
Μολδαβικής τέχνης, έν τή οποία εΰλόγως θά ήδύνατό τις νά έρωτήση τί 
απομένει ως καθαρώς Μολδαβικόν στοιχεΐον. Εις τό θεμελιώδες τοΰτο ερώ
τημα ό'χι μόνον οΰδεμία δίδεται άπάντησις, άλλ’ ουδέ τίθεται καν τοΰτο.

"Οσον αφόρα εις τήν καλλιτεχνικήν έκτίμησιν τών Μολδαβικών τούτων 
τοιχογραφιών, νομίζομεν δτι ό κ. Henry υπερβάλλει κατά πολύ τά πράγματα 
θεωρών αύτάς πραγματικά αριστουργήματα, ώς ήδη περετήρησε καί ό κ. 
Diehl έν τψ προλόγφ τοΰ βιβλίου. Αί Βαλκανικοί χώραι, καί ιδιαιτέρως ή 
Ελλάς, κατέχουσι πολυαρίθμους έκκλησίας με τοιχογραφίας συγχρόνους προς 
τάς Μολδαβικάς καί τάς οποίας, αν ό κ. Henry εΐχεν έπισκεφθή, θά ήτο 
ασφαλώς φειδωλότερος εις τούς θαυμασμούς του διά τά ύπ’ αύτοΰ εξεταζό
μενα μνημεία.

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΟΤΕ
SUR L’EDITION DES CEUVRES DE GENNADE SCHOLARIOS 

A PROPOS DU ΤΟΜΕ III

Dans le tome VII de P Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 
(1930, p. 394 - 398), Μ. Ad. Ν. Diamantopoulos a eu Pextreme obli- 
geance de signaler an public savant, par une recension detaillee, le 
riche contenu du tome III des CEuvres completes de Gennade Schola- 
rios. II ne s’est pas contente, comme d’autres, de lire simplement l’ln- 
troduction, mais il a aborde le texte grec et en a parcouru attentive- 
ment les 210 premieres pages. Cette lecture lui a revele que Pedition 
n’etait pas a l’abri de toute imperfection, et il a eu la bonne et cha-
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