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Σιισιχος τ η ; 11 Σετττεαβοίου 1509. 

Μηναιον του μηνός Φε3ρουαρίου (χειρόγραφον εκ χάρτου 2ομ2υκίνου), μηκ. 
0,21 ε*. τ:λ. 0,14 εκ. εκ φύλλων 162 ύ^ ' άρ. LV φερόμενον εν τω Κατάλογο) 
των βιβλίων της μονής του Έσότττρου 1) , εύρισκόμενον εν -rvj Βιβλιοθήκη της 
Ίερας Θεολογ ικής Σ χ ο λ ή ς της Χάλκη: :ταρά την Κ/Ιίολιν, γραφεν δε χειρ! 
μ ο ν α / ο υ ΓΙαφνουτ ίου εττΐ έτους <νζιη\ LY· ρ· ν: ν ι Οκτωβρίου ε7 ήμερα ς'»», 
ενει εν τέλει την έίης σημείωσιν* 

«ΈΤΤΙ έτους ;ζιη', ίνδ. tv' γέγονε σεισμός ττάνυ σφοδρός και έχάλασεν η τρουλα 
του Τιμίου Ποοδρόμου εν τ?) νήσω της Χάλκης, ομοίως και του Ιωτηρος εν τί) 
Αντιγόνου καΐ το Αι^λοκιόνιον 2) εν τω στενω καΐ τά ~είχη της τ:όλεως εν 
μην! σετττεμβρίω ια' ημέρα γ ώρα της νυκτός ζ7». 

Κατά ταύτα ο τε Σεπτέμβριος και ό 'Οκτώβριος άνηκουσιν είς το έττόμενον 
έτος άττό κτ: κόσμου (ήτοι Θεογονία:), κατ' άκολουθίαν τό τε ά-ο κτ: κόσμου 
καί το της ινδικτιώνος έτος άτ:ό του Σεπτεμβρίου του προηγουμένου έτους 
κατά τά μ. Χ. ετη* διότι τό μετά Χ. έτος, καθ' δ η δ 'Οκτωβρίου συνέττεσεν 
ηαέοα Παοασκευη καί η 11 Σετττεμβοίου ημέρα Τρίτη, ην το 1509 και ούν! το 
ΙδΙΟ 3 ) . 

Έν Hammer Gesch. d. Osman. Reiches 4) λόγος γίνεται ~ερ! του κατα-
στρε-τικωτάτου σεισμού, όστις κατά Σετ:τέμβριον και Όκτώβριον του 1509 με-
γίστας κατηνεγκε βλάβας εις τετην ττρωτεύουσαν ημών καί εις τας εύρωτται'κάς 
έτταονία^της αύτοκυατοοίαςττολλάς νιλιάδας βοοτων ύ-ά τ ά έοείττια »εοών τεαε-
νών, yοιστιανικών τε καί μ,η, των τειχών και άλλων κτιοίων ηοάνισεν. Ή ττεοιν^αοη 
της μεγάλης καταστροφής άναγινώσκεται ου μόνον τταρά τω Hammer, άλλα καί 
τταρά Zinkeisen 5 ) . Ό μεν ττρωτος τάσσει την εναρξιν των σεισμικών δονήσεων τ/j 
14 Σεπτεμβρίου, ό δε δεύτερος λέγει «im September 1δ09 das ganze osma-
nische Reich in Europa und Asien wochenlang durchzuckte und namentlich 
den grössten Theil von Constantinopel in einer Nacht in einen Trümmer
haufen verwandelte». Δεν ορίζει, τις η νύξ αύτη* μετά τίνα όμως έξιστόρησιν 

l)cO Ζυγομαλας γράφε:: εις το μοναστηοιον της «αγίας Τριάοο; της έ~ιλεγομε'ν/ίς 
του 'Έσό-τρον ο::ου και έςενίσΟημεν -αρά των έσίως ένασκουμε'νων έν τη μονή, έν η μο
ναχοί ύττάρχουσιν είκοσι και βιβλιοθήκη . . . . έχουσα βιβλία α ΐυνήςεν ό -ατριαρ/Ξυσας 
Κωνσταντινουπόλεως Μητροφάνης. . . ». Αύτη είναι ή και σ-ημεζο^ μονή, έν η ωκοοο'μηται 
ή Θεολογική Σχολή. "Ορα Μυστακίοου τταρά Legrand Xotice biographique sur J. et 
Th. Zygomalas, Paris 1889, σ. 124. "Dpa κα'ι A. P.-Kerameus, 'Οκτώ ττεριγραφα\ των 
Αγίων Το'-ων, τευχ. 56 της Παλαιστινείου Εταιρείας, σ. 42. 

2) 2,/;μερον Βεσικτάς. 
3) Μέχρι 1 Σετττεμ. είναι 12 Ίνοικτιουν, μετά οϊ ταύτα άρχεται ή 13-r. €Όρα Mas-

Latrie. Trésor de Chronologie ISSO, σ. 532. 
4) II, 349 ed. Pest «14 Sept. 1509. Erdbeben)). Έ::ίσης έν Hamraer-Hellert (trad, 

franc.) 4, σ. 98. 
5) Gesch. d. Osman. Reiches II, 560, Gotha 1854. 
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των :г5з\ т г : καταστοοον^ κ as ούτος οαίνεται ττα^αδενοαενο: ώς ένα^κτν'ο',ον 
тт;: κυ:ίω; θεοαηνίας ν,αέραν er,ν τνίς 'Υψώσεως του Τιαίου καί Ζωοτ7θΐοΰ 
Σταύρου (am Tage der Kreuzeserhohung den 14 Sept.), καθ* τ;ν ού uovov η 
Κωνσταντινούττολις, άλλα καιτ7ολ)ά τν^ς αυτοκρατορία; μέργ; τ;ολύν ύτ7εστ7,σαν 
οΟόρον. 

Έκ του ανω σηαειώαατος ανδρός συγχρονίζοντας τοις γεγονόσι, ως εστίν 
ιδεΐν εξ άαοοτέ^ων των εν τω νειοογράοω σηαειώσεων, όοιστικω; αανθάνοαεν οτ: 
τ; ττρώττ, τη ς θεοαηνίας έ'ναρςις δέον ·ν* άναγραον; TYJ 11 Σετ7τεαβρίου του 
1509. έπ: σουλτάνου Ιίαγ',αζν,τ του lì'. 

Β. Α. Μ υ σ τ α κ ί δ η : . 

Die Confessio fîdei Armeniorum aus der Dubrowskischen Sammlung der Kai
serlichen Bibliothek zu St. Petersburg. 

(Разн. яз. Codex: Q. ν. Ι. Λ5 1 ). 

Dem König Heinrich III von Polen wurde im Jahre 1574 eine Confessio 
fidei von dem Armenischen Klerus zu Lemberg übergeben. Dieselbe ist auf 
Pergament geschrieben in armenischer, neugriechischer und lateinischer 
Sprache. Als Beitrag zur Symbolik der morgenländisdien Kirche veröffent
lichen wir nun dies Glaubensbekenntnis und zwar den lateinischen Text, 
der also lautet: 

ARMENIORVM 

FIDEI CONFESSIO. 

Serenissimo ac potentissimo principi et Domino Sac. et ser. Majestati 
suae Henerico Dei gratia Regi Poloniae, magno Duci Lithuaniae, Russiae, 
Prussiae, Masoviae Samogitiaeque etc. nee non Duci Aduim Borbomorum et 
Alvernorum, Corniti, Marchiae, Foresti, Quercii, Rowergii, Motisforti etc. 
Domino suo Clementissimo. 

Ea semper fuit Regum et Principum observatio, ut innata quadam in-
clinatione naturae, ad virtutem toto impetu contenderei, seu praemio ducti 
quod magnus ubique virtuti debetur bonos seu stymulo famae, quae ejus 
complices immortali vinculo gloriae posteritati commendai: utriusque merito 
maximam concepto sui referunt laudem, ut non solum terris Principali 
prosequantur honore, verum et caelo primas obtinere dignitates pie ab 
liominibus credantur. Horum tuaemulus, Rex Henrice, cum sis non immerito 
domi te continere fama noluit, ut dum virtuti indulges, singulare tuae 
magnaniinitatis relmquis indicium, qui non contentus in Patria rerum a te 
gestarum fortitudine, eandem etiam apud Polonos declarare satagis, qui 
tecum contracta fraternitate citra omnem contentionem (quae absente Im
peratore rara est) Regem sibi praefecerunt: scilicet, quod tuapte indole pene 
jam tota Gallia divisa feceris, etiamnum discordante omni Republica Chri-


