Διορθωτικά τίνα εις τ α Anecdota graeco-byzantina του
Yassiliev.
Τά πλείστα των εν τοις Άνεκδότοις του Βασίλιεφ εκδοθέντων πονηματίων είναι πολλής μελέτης άξια και δια την ίστοριαν τής ελληνικής
γλώσσης και ώς τά μάλιστα συμβαλλόμενα εις γνώσιν τής βυζαντινής
λαογραφίας, άτε περιέχοντα περιέργους και πολύτιμους ειδήσεις περί δοξα
σιών και προλήψεων τών βυζαντινών. Τούτου ένεκα δεν θά θεωρηθή ίσως
άσκοπος ή κατωτέρω έπανόρθωσις τών σπου'δαιοτέρων αμαρτημάτων,
ων τίνα μεν άλλοιουσι την εννοιαν, άλλα δε διαφθείρουσι την γνησίαν έκφοράν γραμματικών τύπων τής δημώδους γλώσσης.
Περί τής α ν α λ ο γ ί α ς του διαβόλου Α'.
Σελ ι ς 5 σ τ ί χ ο ς 3. Αέγει αυτόν ό διάβολος, συ είπας. λέγει αυτόν ό διά
βολος.—Γραπτέον. Αέγει αυτόν ό διάβολος. [
Και ό Κύριος
λέγει]. Σύ ειπας. Αέγει αυτόν ο δ.
σ. 6 στ. 5, ου μη μετανοήση αφ' ης πράξει κακής (sic),— Γρ. ου μη
μετανοήση έφ' οις πράξη κακοΤς.
σ. 6 στ. 7. κ ά τ ω θ ε ν ήθέλησεν δηλοποιήσαι* Γρ. ήθ. δειλοποιήσαι.
σ. 7 στ. 10. και έπειρατο πιάσαι τάν Ίησουν.— Γρ. και έπειρατο πτύσαι
τόν Ί .
σ. 7 στ. 2 5 . έσχισθη (κωδ. έσχίστη).—Γρ. έσχίστη.—Έν τη γραφή
του κωδικός παρίσταται πιστότερον ή δημώδης τζροοορά. Όμοίως
σ. 25 στ. 24 και σ. 30 στ. 33 σχισθή (κωδ. σχιστή), έν σ. 25
στ. 26 «άνέστητα» γρ. άναίστητα (=αναίσθητα), σ. 28 στ. 35
ασθενής (κώδ. άστενής).
σ. 7 στ. 32. και γεννηθήν(αι) ίγεις (όπερ διορθουται έν τέλει γενηθήναι).
Γρ. και γεννηθήν έχεις.
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Περί τ η ς άντιλογίας του διαβόλου Β'
σ. 8 στ. 18. και τα ει (sic) έτη.— Γρ. και τα ·η' έτη. Πρβλ. σ. 5 έν τω
τελευταίω στίχω: και ζήση ετη ένενήκοντα.
σ. 8 στ. 30. πληέστερα.—Γρ. πληρέστερα.
σ. 9 στ. 8. και ώς αστραπή (κώδ. αστραπής) πεσόντος του διαβόλου έπί
της γης, βάλας ρόγχον εις το στόμα αυτού μεγάλος έπανέστη του
τζιάσοίΐ (κώδ. ποίησα ι) τον Ίησουν.—Γρ. και ώς αστραπής πεσόντος
του διαβόλου επί της γης, βάλας ρό^γον εις το στόμα αυτού μεγάλως έπανέστη του πτυσαι τον Ίησουν.—Γ/Οτι δε περί έμπτυσμου
πρόκειται γίνεται δήλον έκ των επαγόμενων αναφέρονται δε ταύτα
εις τήν δοξασίαν περί της ^ссугл^ δυνάμεως του πτύσματος. Ρόγ
χος είναι το κοινώς σήμερον ρόχαλο ή ρούχαλο (τά) και μεγεθυντι
κός ρουχάλα (ή) καλούμενον, το μετά φλέγματος πτυαλον.
σ. 9 στ. 15. Ό διάβολος λέγει1 έπί γης συ Χριστός κάγώ αντίχριστος. —
Γρ. ό διάβολος λέγει. [Συ βασιλεύς έν ουρανοΤς, έγώ] έπί [της] γης.
συ Χριστός, κάγώ αντίχριστος.—(Βλ. σ. 8 στ. τελευταίος),
σ. 9 στ. 20. και έγώ έσέ. Verbum omisit calumüiadi librarius.—Ου
δέν όμως παρέλιπεν ό βιβλιογράφος, οιότι το ρήμα παραλαμβάνεται
έκ των προτού [λίνων και έγώ έσέ (άποκτείνειν έχω).
σ. 10 στ. 4. τεχθείς τριμηνήτης.—Γρ. τεχθης τριμηνίτης.
σ. 1 0 στ. 1 1 . Τον αύτον καιρόν γενήσεται σίτος και οίνος πολύς και των
δυο (κωδ. ουων) καιρών ουγ^ εϋρεθήσεται εις τα τέτρα (=τέσσαρα)
πέρατα ή οίνος ή έλαιος ειμή ή (sic) γτ\ρας γυναικός φοινίκην σίτου
και ήμίλιτρον ελαίου.—Γρ. Τον αυτόν καιρόν γενήσεται σίτος και
οίνος πολύς' και τον ϊ&ιον καιρόν ούχ ευρε^τ\σετοα εις τά τετραπέρατα
ή οίνος ή ελαιος, ειμή εις χήρας γυναικάς χοινίκιν σίτου και ήμ. έ.—
Ή λέξις τετραπέρατα είναι και νυν συνηθέστατη, δηλουσα δλην της
γης τήν έκτασιν (τά τετραπέρατα της γης) και επίθετο ν έκ ταύτης
έπλάσθη τετραπέρατος σημοανον τον πολύμητιν. Τά δε χοινίκιν (γ^οινίκιον) μετεβλήθη εις ©οινΐκιν, ώς αντιθέτως παρά Σουίδα οι Φοίνικες
εγενοντο γοίνιχες (Βλ. Hultsch, Metrologici script. I σ. 347). Τά
δε περί της χήρας γυναικάς φαίνονται ώς τις άπήχησις του περί της
Σιδωνίας χήρας διηγήματος των Βασιλειών (Γ', ιζ', 1 2).
('Επερωτήσεις Βαρθολομαίου).
σ. 1 1 στ. 4. αϊ είσερχόμεναι (κωδ. είησερχώμεναι). — Γρ. oi είσερχόμεναι.
Δηλονότι ό κώδιξ έχει τήν δημώδη πληθυντικήν όνομαστικήν του
àcbooO του θηλυκού γένους.
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отдать ι.

σ. 11 στ. 10. άδι^λύπως. Γρ. αδιαλείπτως. Έκτος αν ό βιβλιογράφος
έφθειρε παρετ^ρλογήσας την άγνωστον αύτφ λέξιν.
σ. 11 στ. 28. συ ώί παρθένος και σύμμεπτος κέχρησαι έρωτήσαι αυτήν.—
Γρ. Γσως. Συ ώς τζαρ^ίνος και άμεμπτος κέχρισαι έ. αυτήν,
σ. 12 στ. 16. σε χρή». θαι.—Γρ. σε χρή (εύξασ)θαι.
σ. 12 στ. 26. ό ανεκδιήγητος (κωδ. άνεγδιήτητος).—Γρ. άνεγδιήγητος.
σ. 12 στ. 28. ό τή ν διάτριτον υλην.... ματήσας, ό τα άσυστα εις συστασιν άγαμων.--~Γ ρ. Γσως. ό τήν διάτρητον υλην (πω)ματίσας, ό τα
σ.
σ#.
σ.
σ.

άσυστα(τα) είζ σύστασιν ά.
12 στ. 30. ό τ#ν αίθέρει.—Γρ. ό τών αιθέριων.
12 13. ότε πάντων τήν τροφήν, γήν υετών πληρώσας.—Γρ. ο τήν
πάντων τροηάν γήν υετών πλ.
14. έν τέλει, γαλατρωπρόσωπον.—Γρ. γαλατοπρόσωπον.
15 στ. 2. και τό μέλλον τό συντελεϊσθαι τον κόσμον. ΔρομαΤος παρεγένετο ό Ίησοος.—Γρ. και μέλλοντος συντελεϊσθαι του κόσμου, δρο-

μαΐος κτλ.
σ. 15 στ. 5. συ ε! καταργήσασα.—Γρ. συ ει ή καταργήσασα.
σ. 15 στ. 18. à τ° σκύθρωπον του Αδάμ εις εύφροσύνην μεταβαλών, ό
τήν λύπην τήζ Εύας χαρίεν (κώδ. χαρίη) το πρόσωπον καταργή
σω
ρρ # ό <τό σκυθρωπό ν.... της Εύας χαρίεντι προσώπω κ. (ή χαρίει (=χαρίεντι) τω προσώπω κ.).
σ. 1 6 στ. 5. ερει cQL—Γρ. έρεί σοι.—Και σ. 18 στ. 2 ουκ έρω σοι.—
σ.

σ.
σ.
σ.
σ.
σ.
σ.
σ.

Γρ. ,ούκ έρώ ^0L
17 στ. 7. Τον γαρ υίόν αύτου πρώτον τους ουρανούς και τήν γήν ήμας
πλασθήναι εΐΥον ( s i c )·—Γρ. Τάν γαρ υίόν αύτου προτού τους ουρα
νούς και τήν *(ψ ( κ α 0 ή^ας πλασθήναι εϊχεν.
17 στ. 26. ό επί άπαφψετου.—Γρ. ί'σως: ό έπι του άπαρκτίου.
17 στ. 29. ό Ы του" νώτου.—Γρ. ό επί του νότου.
17 στ. 30. και έπί του λίβα.—Γρ. και (ό) επί του λ.
1 8 στ. 9. Πυνθάνω τί λέγει συντόμως (sic).—Γρ. Πυνθάνω τί λέγεις
συντόμως. Ίο τελευταΤον επίρρημα ορ&ώς έχει.
1 9 έν τώ ποοτελευταίω σ τ ί ' χ ω · μήποτε όργισθείς ό θεός έπι σε.—
Γρ. μή ποτέ όργισθή ό θ. επί σε.
20 στ. 29. τώ πρώτφ (κώδ. πρώτον)... τω β'... τω γ'... τω δε δ'.—
Γο. τό πρώτον... τό β'... το γ'... το δε δ'.
21 στ. 5. και θείαν ^p aL τ ο ^ άνθρώποις δωρουμαι.—Γρ. και θείαν
(Ν

χάριν τοΐς ά. ά.
σ. 21 στ. 9. δεΤ. πί^ευε ταύτα.—Γρ. δεΐ πιστευειν ταύτα.
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σ. 21 στ. 12. ειδωλολατρείας σοίμετοι (sic).—Γρ. ίσως: ειδωλολατρείας
oi μεστοί.
σ. 22 στ. 2 1 . καλώς (κωδ. καλών) μεν ίνα... παρέξη.—Γρ. Καλόν μεν
ίνα... παρέξη.
σ. 22 στ. 25. Φυλάσσειν τα αυτά (κώδ. φυλάσονται αυτά).—Γρ. (ίνα)
Φυλάσσωνται αυτά.
'Επιστολή εξ ουρανού.
σ. 24 στ. 3. του Βαπτιστου (κώδ. βαπτιστή).—Ό εν τφ κώδικι τύπος
είναι δημώδης. чΟμοίως εν σ. 29 στ. 6 μετάς (κώδ. μεταΐς) χείρας.
σ. 26 στ. 26. πώς ουκ έσται (excidisse aliquid videtur) ή γλώσσα αυ
τού;—Γρ. πώς ουκ έστη ή γλώσα αυτού; Ουδέν έξερρύη, ώς ουδέ
κατωτέρω εν στ. 33. «ούαί τω άνθρώπω έκείνω τω έχοντι (quaedam
exciderunt) και μνήμην αγίου ου ποιεΐ». Ο νους είναι σαφής* κα
τακρίνονται ci μή πανηγυρίζοντες τάς έορτάς καίπερ εύποροι δντες,
αδυνατούντες δηλαδή να προφασισθώσιν ότι ένεκα πενίας δεν έκπληρουσι το θρησκευτικόν τούτο καθήκον.
σ. 29 στ. 18. και ακρίδας και βρόχους (=βροχάς).—Βρόχος=βροϋχος.
Βρουχος δ' ή κάμπη κατά Σουίδαν και βρουκος είδος άκρίδων καθ'
Ησύχιον.
σ. 29 στ. 2 1 . και ελεήμων υμΤν.—Γρ. και ελεήμων ειμί.
σ. 30 στ. 7. εν έρύθροις του 'Ιορδανού.—Γρ. εν έρείθροις του Ί .
σ. 32 στ. 10. νηστευοντες.—Γρ. (μή) νηστεύοντες. Ουδέν δ' έξερρύη έκ
τών δύο χωρίων έν τη σελίδι ταύτη, ώς σημειοϋται ό έκδοτης.
?/

Ορασις του Δανιήλ.

σ. 33 στ. 5. μετά άκριβας.=Γρ. μετά ακριβείας.
σ. 33 στ. 7. οί τέσσαροι άνεμοι (κώδ. άνεμοι): Η γραφή "του κωδικός
έχει καλώς κατά τήν δημώδη.—f Ομοίως και έν σ. 34 στ. 16 ορθή
είναι ή γραφή χιλιάδες αντί χιλιάδας.
σ. 35 στ. 22. και ου-χύτατού.—Γρ. και ου/, ηττάται,
σ. 35 στ. 32. οί δέ 'ίπποι αυτών έξαλλόηνται (=έξαλλοήσονται) ώς
άετιτόμενοι —Γρ. οί δε ίπποι αυτών έξαλουνται ώσπερ πετόμενοι.
σ. 38 στ. 2. το οέ βδέλυγμα.=Γρ. τόδε το βδέλυγμα.
σ. 4 0 στ. 22. έλθουσιν (κώδ. έλθοι).—Γρ. έλθουν,
σ. 4 1 στ. 28. έπίθες σφαλάκρωμα.—Γρ. έ. ©αλάκρωμα.
σ. 4 2 στ. 3 1 . αναθρέφεται (κώδ. αναστρέφεται).—-Περιττή ή του έκδό, του διόρθωσις.
Византшстй Времоннпкъ.
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отдълъ ι.
!4πόδειξις π ώ ς έγένετο ο Χριστός ιερεύς.

σ. 79 β στ. 3 1 . και κατάσθητι εκ της άνευ οίνομέθης σου.—Γρ. και κατάστηθι έκ της άνευ οϊνου μέθης σου.
σ. 92 α' στ. 12. την δεχέτην δεδεμένην.—Γρ. την δε χαίτην δεδε
μένην.
Άποκάλυψις τ η ς Θεοτόκου.
σ. 125 στ. 11. Έφάνη τις της Παναγίας. (Excidisse videtur quoddam
nomen subst.).—Γρ. Έφάνη της της Π. (ουδέν δ' övo^oc έξερρύη).
σ. 126 στ. 25. ευρίσκετε.—Γρ. ευρίσκεστε.
σ. 126 στ. 29. και δεν δυνόμασθεν να νεύωμεν.—Γρ. ν' άνέβωμεν. Καί
τοι ο βιενναϊος κώδιξ του IB' αιώνος φέρει «ου δυνάμεθα άνανευσαι»,
όμως προΒ^Χως ο βιβλιογράφος παρετυμολογήσας έγραψε ν' άνέ
βωμεν.
σ. 130 στ. 18. τα πτέρματα.—Γρ. τα πταίσματα.
σ. 132 στ. 22. ου μη ποιήσαντες. Γρ. οί μη ποιήσαντες.
σ.132 στ. .27. κέ. ου τους υίούς—ου τους γονείς, ου τους παραμοιράζοντας. — Γρ. ούαί τους υιούς—ουαΐ—ουαί.
σ. 133 στ. 29. καν εις στράτον (κώδ. εις σεστράτον). — Γρ. καν είςε
στράταν.
σ. 134. "Ολη ή κατακλείς είναι γεγραμμένη εις στίχους πολιτικούς, οίτινες δύνανται' ν' άποκατασταθώσιν ούτω:
Ευγενικοί, ακούσατε, και σεις γραμματισμένοι,
και οί ποθουντες παντελώς άναγινώσκειν όλως,
την θείαν άποκάλυψιν (ταύτην) της Παναγίας.
Και δσοι φίλοι και γνωστοί και όσοι την αγαπάτε,
μάλλον καρδίας φίλοι,
ει το βιβλίον έν χερσίν τούτο λαβών τις μέλλει,
εϋχεσθε διά τόν Κύριον, και μη(δέν) κατηρασθε,
ίνα(;) τόν βίβλον έγραψε της Παναγίας κόρης.
(Έπωδαί και εξορκισμοί).
σ. 324 στ. 16. πορακλήθητι. Γρ. παρακλήθητι.
σ. 324 στ. 32. ομολογηται. Γρ. όμολογηταί.
σ. 326 στ. 4. ή καλίς των ορίων. Γρ. ή καλής των ορέων.— Η Καλή
των ορέων είναι ή τών Νυμφών βασίλισσα, κατά τάς βυζαντινάς δο
ξασίας (Βλ. Ψελλόν παρ' Άλλατίω, de quoi*, graecorum opinatio-
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nibus σ. 160. Πρβλ. ψευδοκαλλισθέν. Β' 4 1 σ. 91 Müller), ή κυρά
Κάλω, ή βασίλισσα τών Νεράιδων, κατά τας σημερινας δοξασίας, ή
Καλλιστώ τών αρχαίων μύθων.
σ: 331 στ. 17. χεγ^ρισ^οΰ. Γρ. κεχαρισμένου.
α υ τ. στ. 20. έξόρκισον ύδωρ καθαρόν, πότισον. Γρ. Έξόρκισον, ύδωρ καθαρόν πότισον.
αύτ. στ. 26. διηπόρουν του Σίνα το όρος ζυρόντος τό ρεύμα.—Γ ρ-, (οδοι
πορούν του Σίνα τό ορός, εύρόντες τό ρ.
σ. 332 στ. 16. ΉμεΤς οι δαιμόνια.—Γρ. υμεΤς τα δαιμόνια,
σ. 334 στ. 28. άφιγιώτι(σ)σα (sic).—Γρ. άφειγιώτισσα (=άφειδιώτισσα,
ή βασίλισσα τών δφεων).
σ. 335 στ. 18. εις σιαζόμενον.—Γρ. εις σκιαζόμενον.
σ. 337 στ. 8. έξαρκήσετε.—Γρ. εξορκίσετε.
αύτ. στ. 19. εύγνάτεια (sic) είς την καοδίαν.—Γρ. έγνάντια (=άντικρύ)
είς την καρδίαν.
αύτ. στ. 20. άναγνωθη. Γρ. άναγνωθη.
αύτ. στ. 26. την ταμβουραν (κώδ. θαμβουραν).—Περιττή ή διόρθωσις.
σ. 339 στ. 14. 15. έσθίεται,—Γρ. έσθιέ το.
σ. 342 στ. 23. μάτι (=ομμάτιον, sc. κακόν).—Γρ. sc. βασκανίαν.
αύτ. στ. τους ψαλμούς τούτους ημέρας τρεΐς τό πρωί* να στη ό θεός. —
Γρ. τους ψ. τούτους ή. τρεΐς τό πρωί, Άναστήτω ό θεός. (Ψαλμ.
ΕΗ'.).
σ. 34 3 στ. 12. νά σε (verbum videtur omissum).—Γρ. να σαι ( = ν ά
είσαι).
Ν, Γ. Πολίτης.

η*

