
272 ОТДѢЛЪ IT. 

ляющаго его блажайшимъ образомъ, а называется «болынимъ человѣ-
комъ» (und einer der grossen Männer Namens Leontios), что напоминаетъ 
выраженіе Антонія Новгородскаго: «Леонтей... «великъ человѣкъ» и 
характеристику его роста въ Минейской памяти 9 октября (Ж. М. Н. П. 
Іюль, 408): μεγέθει καΐ ρώμη σεμνύμενος. Антоній Новгородскій указываетъ 
его мощи въ портикѣ («на убодѣ») церкви св. Георгія, а Минеи — въ 
церкви св. Фоки. Переводъ указаннаго мѣста объ изображеніи Леонтія 
сдѣланъ Рихтеромъ изъ Concil. Nic. II, Mansi XIII, 64. (Kichter p. 154). 

Д. Айналовъ, 

Franz Hanna. Bas byzantinische Lehrgedicht Spaneas nach dem Codex Vin-
dobonensis. Jahres-Bericht über das К. К. Akademische Gymnasium 
in Wien für das Schuljahr 1895—96. Wien 1896. S. 3—13. 

Σ τ τ υ ρ . П . Аос[ЛТСроС. Αγ ιορε ί τ ι κα α π ό γ ρ α φ α τ ο υ Σ π α ν έ α , νυν το 
π ρ ώ τ ο ν εκδ ιδόμενα . Δελτίον της 'ιστορικής και εθνολογικής εταιρίας 
της Ελλάδος. Τόμος ε', τεύχος 17 (1896), σελ. 103 — 122. 

Ό Franz Hanna μας είναι γνωστός έκ τών ευάριθμων αξιόλογων του Kri
tische Bemerkungen zu Spaneas (Serta Harteliana. Wien 1896, σ. 93—96). 
Εύρεν ό αυτός τρεις διαφόρους συντάξεις του Σπανέα εν ττ) καισαρική της Βιέννης 
βιβλιοθήκη, και τούτων την τρίτην κατεχώρισεν εν TYJ ετησία εκθέσει του άκα-
οημαι'κού της πόλεως ταύτης Γυμνασίου, μετά τίνων παρατηρήσεων περί της 
εκδόσεως του κειμένου και της σχέσεως αύτοΰ προς τάς ή'δη προεγνωσμένας 
συντάξεις. Το νέον του Hanna κε'ιμενον, καΐ 'προς τιμήν αύτοΰ του έκδοτου καί 
συντομίας χάριν, ονομάζω ενταύθα απλώς Η. Το Η λοιπόν ευρέθη εν τω βιεν-
ναίω Cod. theol. 193, φύλλ. 221Τ—223Γ , καί είναι γεγραμμένον εν διστήλω* 
αλλ' ατυχώς, επειδή τά εφημένα φύλλα του κωδικός είναι καθέτως ήμικεκομ-
μένα, τό Η περιήλθεν εις ήμας έλλιπέστατον* προ ενός εκάστου δηλαδή στίχου 
σωζόμενου ρ,ας ελλείπει εις έτερος παράλληλος στίχος* δια τούτο τό Η7 ως έχει, 
σύγκειται κυρίως εκ στίχων τελείων 101 και εκ τίνων λέξεων ή και συλλαβών 
απλώς ετέρων τινών στίχων. Κατά τον ύπολογισμόν του Hanna δια της ήμιτο-
μίας τών φύλλων άπωλέσθησαν στίχοι 98, ους καί βοήθεια τών προεγνωσμένων 
του Σπανέα συντάξεων προσεπάθησεν αυτός να συμπλήρωση εν τγ| τυπώσει του 
οιασωθέντος κειμένου, παραθεμένος ούτω τάς συμπληρώσεις εντός αγκυλών. Ό 
έκδοτης ομολογεί ειλικρινώς, Οτι ή συμπλήρωσίς του έγένετο άνευ τινός αξιώσεως' 
ήθέλησεν απλώς να συνδέσ?) τάς εννοίας τών διασωθέντων στίχων προς τάς εν
νοίας τών άποκοπέντων, καίτοι εν συνειδήσει έγίνωσκεν, ότι δια της κατόπιν 
ανευρέσεως ετέρων του Σπανέα συντάξεων ήδύναντο αϊ γενόμεναι συμπληρώσεις 
να μεταβληθώσι πολλαχού* τοΰτο δε και συνέβη δια της υπό του καθηγητού 
Σπυρίδωνος Αάμπρου εκδόσεως του έν τ?) μονή του Δοχειαρίου απογράφου, εξ 
ου παρατηρεί πας τις, ότι πολλά! τών συμπληρώσεων εκείνων είναι ατυχείς, 
έπειοή οέ καί οι σωζόμενοι του Η στίχοι παρουσιάζουσι κείμενον πολλαχού 
διαφέρον τών εγνωσμένων αυτού συντάξεων, επιτρέπεται να παρατηρηθη, ότι ή 
της αναπληρώσεως του Hanna απόπειρα δεν ήτο αναγκαία, αν μόνον ήρκεΤτο 
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εϊς το να υπόδειξη απλώς, άλλα καΐ καθολικώς, τους αριθμούς των στίχων των 
έτερων συντάξεων, τους αριθμούς δηλαδή, προς ους άντιστοιχοΰσιν oi στίχοι του 
Η. Το κείμενον Ομως τούτων έμελέτησεν επαρκώς ó εκδότης, καλώς δέ εν γένει 
και έξέδωκε* τοΰθ' όπερ είναι παρη'γορον, ώς έγγυώμενον ούτω να προσδοκώμεν 
ασφαλείς εν τω μέλλοντι εκδόσεις βυζαντινών τίνων δημοτικών ποιημάτων εκ 
της δεξιάς του Hanna χειρός. Άλλα πριν ή παύσωμεν την καλήν ταύτην σύ-
στασιν, όφείλομεν να ύποβάλωμεν αύτω τάς εφεξής ολίγας παρατηρήσεις. 

- Το 7)σαι του 15-ου, το γ α λ ι ν ό ν του 140-οΰ και το εύόμυλος του 173-ου 
στίχου προέρχονται αναμφιβόλως εκ παραδρομής του εκδότου εν τ?} διορθώσει 
τήςτυπώσεος.—Το π α θ ά ν ω (26) δεν είναι δυνατόν να υποστηριχθώ* άντι τούτου 
πρέπει νά γραφή τα π α θ α ί ν ω , διότι ó κώδιξ εν τω π α θ ά ν ω είναι απλώς ελλιπής 
ενός γράμματος* τοΰθ'όπερ και άλλαχοΰ παρατηρείται εν τω αύτω κώδικ·/ οίον 
130 έβρίσι = εύρίσκει. 2 π η κ ρ ο σ τ ε ν μ ό ν = π ι κ ρ ο σ τ ε ν α γ μ ώ ν . Αλλά και 
ετεραι συντάξεις του Σπανέα γνωρίζουσι το παθα ίνω* ό'ρα Span. II з. Δοχ. 42 .— 
То εν τω 36-ω στίχω του Η όδόν είναι ομολογουμένως άκατανόητον* άντ ' .αύ-
τοΰ ποέπει, νομίζω, νά είκασθΐ] το όλως* «κ' έπει διά ζώσης μου φωνής λαλέΐν 
σε Ολως (κωδ. όδόν) ουκ εχω, γράφω σε» κτλ.—Στίχ. 8 1 . 'Ενταύθα ó κώδιξ έχει 
το άπαρέμφατον κ τ η / σ ε σ τ ε ν = κ τ η σ ε σ τ α ι ν = κτη /σεσθαι=κτησασθαι* επειδή 
δέ ó εκδότης επιμελώς έτήρησεν άλλαχοΰ την εκ του παλαιού θ προελθοΰσαν 
φωνήν τοΰ τ προ σ (α'ιστάνομαι 10, α'ίστησιν 12), άναγκαίως έχει νάποβληθ?) 
και το παλαιον κ τ ή σ α σ θ α ι (Οπερ έ'χουσι το II 86 και το Δοχ. 100) και νά 
τηρηθΐ) διά το γλωσσικόν του ενδιαφέρον το κ τ η σ ε σ τ α ι ν * το ν είναι απλώς 
εύφωνικόν φαινόμενο ν, διότι κατόπιν υπάρχει το εις. Ό αυτός κώδιξ τουναν
τίον παραλείπει το ν προ συμφώνου εν τω στίχω 136 έ γ ε ν ν η θ η μ ε γ υ μ 
νοί .— Στίχ. 89. Ένταΰθα ó έκοότης έμορφωσε τον άνηκουστον προστακτι-
κον τύπον και ά π ο χ ω ρ ί σ θ η σ α ί τον . Ό κώδιξ άντ* αύτοΰ έχει ούτω' κα ι 
ά π ο χ ω ρ ή σ θ η ς τον* εκ τούτου δύναται να γραφγΐ ασφαλώς το και (v') ά π ο -
χ ω ρ ι σ θ ^ ς τον. Ό τόνος εν τω ρ η' είναι, κατ ' αυτόν τον κώδικα, όλως άσή-
μαντος' πρβλ. 132 έβρισκής = εύρισκες, 152 π ο λ α κ ή ς = πολλάκις.—Στίχ. 103 
ώς άφέντους-- ώς γονείς] Το ώς παρέλαβεν ó εκδότης εκ τοΰ I I (Β) 109' τοΰτ' 
αυτό ευρέθη και εν τω Δοχ. 132. 'Αλλ' εν τω Η ó κώδιξ έ'χει όσον--Οσον, καί 
τοΰτο έ'δει νά μεταβληθη απλώς εις ω σ ά ν - - ω σ ά ν * επειδή δέ πάλιν εντεύθεν 

' περιττεύσοσιν εκ μετρικής έπόψεως εν τω στίχω ούο συλλαβαί, ουδέν ήμας 
κωλύει νά άναγνώσωμεν το κεκρυμμένον εν τω ωσάν δημώδες 'σαν* «τίμα τους 
σαν άφεντους σου, πόθει τους σαν γονεΤς σου». 

Ό καθηγητής Λάμπρος εύρε κατά καιρούς εν τοις εύρωπαΊκαϊς βιβλιοθήκαις 
συντάξεις τινάς τοΰ Σπανέα, εσχάτως δή και εν ταΤς βιβλιοθήκαις τοΰ'Άθω ετέ
ρας δύο, μίαν Ολως ατελή και μίαν εντελή πως. Αϊ τών ευρωπαϊκών αντιγράφων 
εκδόσεις εισέτι δέν έγένοντο, διά το πολυάσχολον τοΰ εύρέτου* τάς δύο όμως άθωνι-
κάς συντάξεις έξέδωκεν ήδη προθύμως ó κ.Λάμπρος άνευ πολυπραγμοσύνης, τοΰ μέν 
άτελοΰς κειμένου δούς απλώς το άντίγραφον, ώς εν τω κώδικι έ'χει, τοΰ δέ ετέρου 
τύπωσιν διωρθωμένην. Το ατελές κείμενον, συνιστάμενο ν εξ 27 στίχων, εύρεν εν 
τω 126-ω κώδικι τής μονής τών 'Ιβήρων* ούτος δέ ó κώδιξ έγράφη τ?; 15-yj 
έκατονταετηρίδι. Το έτερον κείμενον, εκ 40δ στίχων άποτελούμενον, εύρεν εν 
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τω 114-ω κώδικα της μονής του Δοχέιαρίου· άλλ''ούτος ó κώδιξ έγράφη τγ} 
16-Υ] εκατ., κα! έχει εν έαυτω το κείμενον του Σπανέα" διγ]ρημένον.ε'ις κεφάλαια 
έπιγεγραμμένα και ηριθμημένα (α '- ια ' και λγ'-μδ'), διακεκριμένον έχοντα καΐ 
τον προλογον καί τον επίλογόν των*.κατ' έξαίρεσιν δε είναι γεγραμμένος μετά 
ολίγων σφαλμάτων, άτινα ó εκδότης άνέγραψεν εν ακριβείς μεγάλη/ άλλ' επειδή 
το αυτό κείμενο ν εκ του αύτου κώδικ-ος άντεγράφη και δι' έμέ ύπό τίνος 
γυμνασιακού φοιτητοΰ, ονόματι Ίωαννίδου, όστις έγένετο έμπειρος της ανα
γνώσεως παλαιών ελληνικών χειρογράφων, νομίζω ότι δεν είναι άσύμφορον και 
τα εκ της δευτέρας ταύτης αντιγραφής ποριζόμενα ολίγα., διαφέροντα ανα
γνώσματα να γίνωσι φανερά το"ΐς σκοπον εχουσι να μελετησωσι κατ' Ιδίαν το 
εν τω Δοχειαρίω του Σπανέα άξιόλογον άπόγραφον* είναι δε ταύτα: Έν τν| 
επιγραφή .αντί του Σπανέα ó Ίωαννίδης βεβαιοί, ότι είναι γεγραμμένον το 
Πανέα. —Στίχ. 12 κουφησμόν (| 27 ουκ (| 28 καρδίαν || 37 αυτά || 42 
ύπορώ |] 43 σφραγισμένη || 46 πεντάρφανος || 94 ΰπορέσεις || 97 δπως )| 
101 πολιπραγμόνει || 107 τ ίποτε || 129 σε] σου |] 136 κρατύνουνται || 140 
γενολόγιον καλούς || 152λάλει] πάλει || 170 ή'φερεν κ. εΙς [| 208 ά'τυχων(| 
213 φύλασσε || 215 ε!ς |) 233 λ. εάν ακούσης || 250 μας' ούτω και έξης |.| 
261 φρονιμότεροι || 276 κέπαρεκάλει || 278 ολίγον || 283 έπαίδευσαίσας 
δ. δραμοΰ || 295 και] να [| 300 των π τ ω χ ώ ν όπερ ανάγκη να τηρηθη εν τω 
κειμένω* πρβλ. στίχ. 309 || 307 αυτοί || 322 παιδεύσει |] 324 εφθαίσασιν || 
328 ό:φινε |] 331 τ ί π ο τ α || 338 τ ί π ο τ α || 345 μητο || 346 εσύ [[347 άπο-
λ ι σ μ ό ν α - - ε β γ α λ τ α || 348 είναι χρή, σίμον || 349 καρδήας || 350 $νσε 

εις 
πανέλθη || 351 μην το || 353 ε! ς || 3.54 χαρίσης || 364 τ ίποτα || 392 τ ζα -
κίζε ιν--καρπόν της || 386 μη δε άνω || 404 κρατήσεις. 

Ά. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς. 

2. БИБЛІОГРАФІЯ. 

РОССШ. 

Епископъ Арсеній, Два неизданных произведенгя Николая, епископа ме
еонскаго, писателя XII вѣка. Греческій текстъ и русскій переводъ. Новго
рода 1897. Стр.116.—Большая часть произведены мееонскаго епископа 
Николая давно извѣстна въ печати и лишь немногія изъ нихъ хранятся 
въ рукописномъ видѣ въ различныхъ библіотекахъ Востока и Запада. 
И въ рукописныхъ кодексахъ Московской Синодальной библіотеки 
имѣются творенія знаменитаго византійскаго богослова, два изъ коихъ 
и вошли въ составъ разсматриваемаго новаго изданія ревностнѣйшаго 
русскаго ученаго, епископа кирилловскаго Арсенія. Первое изъ вновь 
опубликованныхъ имъ произведеній мееонскаго епископа (стр. 5—49) 
имѣетъ такое заглавіе: 'Απομνημονεύματα εκ των έν διαφόροις λόγοις γε-
γραμμένων κατά Λατίνων περί της ε'ις "Αγιον Πνεύμα βλασφημίας. Оно извле-


