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elles s'élevaient déjà à 4000 en 1894. Il est hors de doute que ce nombre
a beaucoup augmenté depuis, puisque dans un seul voyage, accompli en
1899, M. Lambakis en copia 200, toutes inédites. Mais toutes, ou pour mieux
dire celles qui remontent à une époque relativement récente, ne méritent
pas l'honneur de la publicité. L'idée d'une Graecia Christiana qui fît pen
dant à r«Oriens christianus» de L equi en est très noble, et comblerait une
lacune dans les études byzantines: M. Lambakis pourrait en donner la pré
face, c'est à dire un recueil des inscriptions les plus importantes, et une
monographie sur les monuments strictement byzantins de son pays.
Les excursions accomplies au nom de la Société archéologique chré
tienne d'Athènes par M. Lambakis et quelques autres de ses collègues, ont
été très utiles pour dresser le bilan de l'art chrétien en Grèce. Elles nous
ont révélé l'intensité de vie du christianisme à Athènes et dans les vil
les grecques pendant la période des origines et de la domination byzantine,
et ont secoué l'apathie du gouvernement qui délaissait les monuments
chrétiens. Et pour nous rendre compte de combien de souvenirs et de reli
ques de l'hellénisme chrétien, autrefois si vivant et si glorieux, nous som
mes redevables à la Société archéologique chrétienne, il suffit de visiter le
Musée qu'à travers mille difficultés elle a su admirablement organiser.
P. Aurelio Palmieri.
Опредѣленіе 1027 г. патріарха Алексія.
Zachariae, Gesch. des gr.-röm. Rechts 3, 28, указываетъ среди неизданныхъ произведени патр. Алексія (1025 — 1043) ψήφος 1027 г. въ
Paris. 1319 л. 518 1 ). Мнѣ эта рѣдкая довольно статья встрѣтилась въ
очень исправно писанномъ Vatic. 842 XVI в. л. 30ь—31а, принадлежавшемъ нѣкогда знаменитому Антонію Августину, епископу Таррагонскому
(1517—1586); изъ это# рукописи2) и берется текстъ, къ которому при1) Поэтому списку передаетъ содержание ψήφος Zhishmann, Das Eherecht,
570—571.
2) Такъ какъ она содержитъ статьи, любопытный и для исторіи слав, кормчей
ХІП в., то будетъ нелишнимъ представить здѣсь подробный и точный обзоръ ея. На
271 лл. (размѣръ: 330"'Х230'"; текстъ занимаетъ 222'"X130"') находятся:
л. 1ъ—6а περί των άγ, και οίκ. ζ' συνόδων δια τι καΐ εν ποίοις τόποις συνηθροίσθησαν και τίνας άνεθεμάτισαν. Нач. : Σύνοδος α', από 'Αδάμ έως της α' συνόδου ετη ,εφ£' από
δε Χρίστου ετη τιη' (надпис, сверху τκη'). Χρή γινώσκειν, οτι ή μεν πρώτη... ως εχθρούς
της αληθείας (сравн. мои Свѣдішія, 7 == Визант. Врем. XI прилож. № 2);
л. 6а — 8Ъ ετι περ\ άπασών τών συνόδων κα\ της κατά χρόνον τάξεως αυτών. Нач.:
Ίστέον δ'τι ή εκθεσίς . . • αύται. Έν τοΤς χρονοΐζ г . . . . μητρός. Επειδή δε πολλών
μνησθε'ντες συνόδων επτά μόνας... ευταξία ν (рука Августина дополн.: τα δόξαντα καλώς
εχειν διατυπώσασα) изд. мною, Каноническій сборникъ XIV титт. (СПБ. 1905), 73—79;
л. 8Ъ — 10а πρόλογος του συνθέντος τους κανόνας βίς τίτλους ιδ', л. 10а—10ь του
•κροσ^&^τοζ τα μετά την πρώτ/jv συ^ο^ον (in. m, έν ά'λλω αντιγράφω έπιγεγραπται Φωτίου
αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως), л. 10ъ — 11а του προσόντος. , . νόμιμα — три
предисловия къ номоканону XIV титт.;
33*
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соединены варіанты изъ Paris. 1319 для незначительнаго отрывка
той же статьи, изданнаго у Zhishmann, Das Eherecht, 571 прим. 1: Kat
επεί η ιερότης

ως γάμον λογίζεται.

Ψ ή φ ο ς τ ο υ π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ κυρου 'Αλεξίου προς Θ ε ο φ ά ν η ν 1 ) επίσκοπον θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς περί α ρ π ά γ η ς γά[Λου.
Τφ τιρωτάτω ίερωτάτω πνευ^ατικω άδελφω κα} συλλειτουργώ, τφ θεοφι
λέστατα) άρχιεπισκόπω θεσσαλονίκης Αλέξιος ελέω <θεοΰ> αρχιεπίσκοπος Κων5 σταντινουπόλεως νέας* 'Ρώ(/.ης. Δύο γραφάς κο[Λΐσά[Λενοι εν ταύτφ της ύ[Αων μετριοτητος, περί τίνων υπο
θέσεων τΐ) καθ' ήμας ανηκουσών αγιωτάτη εκκλησία διαλαμβάνουσας, έπ^νέσαμεν και άπεδεξάμεθα το περί τα καλά πρόθυμον καί τό περί πλείονος τίθεσθαι μηδέν τι ποιεΤν παρά την κανονικην άκρίβειαν, αλλ' 2νθα άμφίβολον αν τι
ίο ανακύψω και δυσδιάγνωστον, ερωταν περί τούτου και γνώμην εξαιτέισθαι συνοδικην. περιείχεν ούν το εν της θεοφιλείας ύμων γράμμα περί της γεγονυίας μνηστείας μέσον των παίδων θεοδο>ρου χαρτουλαρίου, του κατά τους Καρμαλικίους,
καί Βασιλείου εκείνου, του την επωνυμίαν Κάλου Καΐρου' και ότι αρπάγης μεσολαβησάσης παρά τίνος των συγγενών του Βασιλείου ουδέν τη παρ' αύτοΰ
л. 11а — 14ъ посланіе Тарасія къ Адр.;
л. 14b — 22а Σύνοδος ή γενομένη επ\ Κυπριανού του άγιωτ. επισκόπου Καρχηδόνος
και μάρτυρος. Нач.: Έν κοινοβούλια) . . . χριστιανοί (безъ нумерации; = P. de Lagarde,
Reliquiae jar. eccles. antiquiss. graece, 38—55);
л. 22a — 23a Григорія Богосл. и л. 23а — 24ъ АМФИЛОХІЯ — о книгахъ;
л. 24а — 25ъ Геннадія окружн. поел, (съ подписями только 5);
л. 25а Вас. къ Никопол.: СН επιστολή διαλέγεται. . . τoύτoυ=Paлли и Потли. Σύντ.
(=РП.) IV 386;
л. 26а—29а του αύτοΰ Ζωναρά εκ προσώπου τών αρχιερέων περί του μή δεΤν δύο δισεξαδε'λφους την αυτήν άγαγέσθαι προς γάμον. Нач.: ΤοΤς προστασίαν
= РЛ. IV
592 — 597;
л. 29 а — 30а τόμος του πατριάρχου κυρου Σισινίου. μετά το προοίμιο ν ταύτα φησίν.
Нач.: О προς τόν ήμέτερον πόλεμον... του 7 ζφε' έτους, (сравн. Свѣдѣнія, 40);
л. ЪО* — 30 ъ κρίσις συνοδική περ\ γάμων επί του πατριάρχου χ,υροχ} 'Αλεξίου μηνι
άπριλίω ιζ' Ίνδ. ζ' έτους ςφμ£\ Нач.: Προκαθημένου . „ . σύγκελλον = ΡΠ. V 36—37;
л. 30 ъ — 31 а издаваемая здѣсь статья патр. Алексія;
л. 31 а b ψήφος του πατριάρχου >ÎOÇ>OO Μιχαήλ περ\ γάμων κεκωλυμένων. Нач.: Ά κ ή κοεν ή μετριότης ημών . . . Σισινίου του πατριάρχου = Ρ Π . V 45—46;
л. 31 ъ — 32 издаваемая далѣе статья патр. Михаила Керулл.;
л. 32 а — 43 а του άγιωτ. και μακαριωτ. πατριάρχου 'Αντιοχείας κυρου'Ιωάννου του έν
τη Όξεια νήσω άσκήσαντος λόγος περί του, δ'τι οί τα μοναστήρια бчіа δωρεών λαμβάνοντες
ε'ιτε αρχιερατικών εϊτε βασιλικών και εκ τών μοναστηριών κέρδη έχοντες άσεβοΰσιν въ 18
rflaBB.=Cotelerii, Eccles. graecae monumenta, I 159—191;
л. 43 ь — 271 а толкованіе Зонары на правв. Апостол., соборн и отеческ., кончая
посланіемъ Кирилла къ Домну;
л. 271 а большая часть пустая, а на л. 271 ь оглавленіе р-си латинское, писанное,
повидимому, Августиномъ.
1) Въ Paris. 1319,по словамъ Z h i s h m a n n , Eher., 570 прим. 4, нѣтъ имени митро
полита; но н изъ Georg. Cedr., p. 498 ed. Bonn, извѣстно, что это былъ ѲеоФанъ.
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77θοβάσ>3 μνηστείκ λυμαίνεται' και επεί η Ίερότης υμών, το πράγμα διασκοπη'σασα, ουδέν εγνω το προσιστάμενον, ώς έδηλωσε, γράφο μεν καΐ ημείς τη υμών
μετριότητι 1 ), ώστε την ήδη τελεσθε'ΐσαν μνηστείαν δια της ιερολογίας το βέ
βαιον δέξασθαι, εΐ γε αρπάγη μόνον επράχθη και ούχ ομιλία εμπαθής αύτν)
συνεπηκολούθησεν 2 ). el δε γε και αύτη άπηρτίσθη 3 ), ώς τίνες διενίστανται, ού
συγχωρουμεν τοΰτο εις τέλος προβηναι, ώς άν μη και άλλοις πρόφασιν δώμεν
προς το τοιαύτα άσέμνως άμα καΐ άδεώς 4 ) καταπράττεσθαι, καΐ μάλιστα οτι
και ή εκκλησία την μνηστείαν ώς γάμον λογίζεται, και ούτω μεν περί του γά
μου άποφαινόμεθα. περί δε του έτερου γράμματος, εν ω η τε του λοετρου του
άγιου Δημητρίου ύπόθεσις άνεγράφετο, και περί του χρυσίου του δοθέντος παρά
του πατρικίου εκείνου του Χάλδου εν τω ναφ των αγίων Αποστόλων προς τό
άνεκποίητον συντηρεισθαι κα\ εκ του τόκου αύτοΰ φωταγωγε"ισθαι τον τοιούτον
ναόν, γραφήν εξαπεστείλαμεν κατά την ύμετέραν α'ίτησιν προς τον του θέμα
τος δικαστήν, ώς αν μ'εθ' υμών συνεδρίασα και κινηθώσιν αι τοιαΰται υποθέσεις*
τηνικαΰτα γαρ ώς εΰρετε, πάντως την άπόφασιν έξενέγκατε* ει δέ τι προσιστάμενον ύμΐν Ισται, δι' ετέρας αύθις δηλωθητω ύμ"ϊν γραφής. Ιρρωσο. μ,ηνός ίαννουαρίου Ινδικτ. i' Ιτους ,ζφλε'.

В. Бенешевичъ,
Опредѣленіе патріарха Михаила Керулларія.
Въ Leunclaviî, Jus Gr.-Rom. I 263 (=РП. V 46) есть отрывокъ έξ
επιστολής Μιχαήλ του αγιωτατου και οικουμενικού πατριάρχου; полный же
текстъ «посланія», извѣстный по заглавію съ давнихъ поръ (сравн. Zachariae, Gesch.,3 31), сохранился въ Paris. 1315 л. 75, Paris. 1319
л. 519, Laurent. V 40 л. 369 и издается здѣсь по Vatic. 842 л. 31ъ—32а:
Ψ ή φ ο ς του" π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ
μοιχευθείσης.

κυροΰ

Μιχαήλ

περί

γυναικός

Ιερέως

Ιωάννης ούτος ιερεύς, ο την παροΰσαν γραφήν έπιδιδούς σοι, θεοφιλέστατε,
εγκλήματι μοιχείας την εαυτού σύμβιον είπε περιπεσεΤν, και αυτόν άμα τ<3
την μοιχειαν πλημμεληθείσαν καταμαθέϊν, διαστηναι αυτής, και μηκέτι άνασχέσθαι συνοικησαι αυτί}, ταΰτα ουν ειπών, ήρώτησεν, ει που της ιερωσύνης αυτός δια την της γυναικός μοιχείαν κωλύεται* και άπεκρινάμεθα,
ώς ού κωλύεται δια τοΰτο τοις ιεροΐς 5 ) έγχειρεΤν ό μεν γαρ την ηδη
μοιχευθεισαν άγαγόμενος ιερωθηναι κωλύεται, el δέ τις παρθένον μεν γυ
ναίκα άγάγηται, και ή συνοικήσασα αύτω μοιχεύσει, εϊ μεν τοΰτο γνούς 6
ιερεύς ησυχάσει, και μήτε τοΰ οίκου αποπέμψει αυτήν μη'τε διαστηναι ταύ1)
2)
3)
4)
5)

ιερότητι.
συνηκολούθησεν.
άπερτίσθη.
άδέως.
cod. ίερεΤς.

