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воритъ, что Fasti Romani Клинтона доводятъ событія до 578 года, 
между тѣмъ какъ во второмъ томѣ находится обзоръ событій до 641 года 
(Rauschen, S. VIII). 

Признавая всю полезность работы Раушена, который, очевидно, много 
потрудился надъ нею и достигъ желаемаго результата, т. е. на протяже-
ніи царствованія Ѳеодосія Великаго замѣнилъ, можно сказать, анналы 
Баронія, мы не можемъ не выразить автору пожеланія довести до конца 
также успѣшно начатое дѣло и продолжить лѣтописное изложеніе собы-
тій на основаніи всего доступнаго теперь матеріала до паденія Западной 
Римской Имперіи, о какомъ намѣреніи говорить Раушенъ въ предисловш 
(S. X). Нельзя не пожалѣть, что его послѣдующія работы будутъ ка
саться преимущественно запада. Рядъ подобныхъ Jahrtücher былъ бы 
въ высшей степени полезенъ и для Ѵ-го вѣка исторіи Восточной Римской 
Имперіи. 

А. Васильевъ. 
Лондонъ 

2 августа (21 іюля) 1898 г. 

Leo Sternbach. Ioannis Geometrae carmen de S. Panteleemone. Сгасоѵіае 1892 
Отд. отт. изъ Dissertationes classis philologicae Academiae litt. Cra-
coviensis XVI, 218—303. 

"Ετει 1605-ω ό γάλλος F. Morellus έξέδωκε τύποις εν άνώνυμον ίαμβικόν 
«έγκώμιον εις τον άγιον μεγαλομάρτυρα Παντελεήμονα», ό'περ είχεν εύρη εν τω 
854-ω κώδικι της εν Παρισίοις Εθνικής βιβλιοθήκης. Ό κώδιξ ούτος είναι 
της 13-ης έκατονταετηρίδος, καΐ σύγκειται έκ χάρτου βαμβακερού, το δ* εν 
αύτω του εγκωμίου κειμενον έμελέτησεν εσχάτως και Λέων ό Sternbach, όστις 
και έξέδωκε τοΰτο το δεύτερον ετει 1892-ω μετά σημειώσεων κριτικών καΐ ενός 
πληρέστατου index verborum, άποδους αυτό τέλος εις Ίωάννην τον Γεωμέ-
τρην, κατά την μαρτυρίαν του Cod. Laurent. Plut. V, П. 10, ένθα ή επιγραφή 
έ'χει ούτω* «Στίχοι ιαμβικοί 'Ιωάννου του Γεωμέτρου εις το μαρτύριον του αγίου 
μεγαλομάρτυρος του Χρίστου Παντελεήμονος». Ό λαυρεντιακός ούτος κώδιξ 
έγράφη τ?) 14-YJ έκατονταετηρίδι- ατυχώς όμως ό Sternbach δεν συνεβουλεύθη 
αυτόν, της ιδίας αύτοΰ εκδόσεως μενούσης ούτω δια τοΰτο καθά τι δοκίμιον 
επαινετής μόνον φιλοπονίας* διό καΐ αλλω τινΐ απόκειται να κάμη, πλήρη του 
κειμένου Ικδοσιν, διότι, κ-αθά φαίνεται, δεν είναι τοΰτο πλήρες εν τω παρισιακώ 
κώδικ^ άλλ' ούδε και ορθόν, ώς αποδεικνύει τρίτον κεκολοβωμένον αντίγραφαν, 
ό'περ ευρίσκεται εν туј ημετέρα βιβλιοθήκ·/). Το τρίτον δε τοΰτο άντίγραφον έγένετο 
περί το τέλος της 12-ης έκατονταετηρίδος επί φύλλων μεμβρανίνων, και επειδή εν 
αύτων έκ παλαιοΰ άπωλέσθη, το κδίμενον καταλήγει σήμερον εν τω αντιγράφω 
τούτω εις τον 886-ον στίχον της εκδόσεως του Sternbach. Το όλον κείμενον, 
κατά τήν αυτήν εκδοσιν, άριθμε"ΐ στίχους 1045, κατά το ήμέτερον όμως αντί
γραφαν αριθμεί οκτώ περιπλέον στίχους, αν και ελλείπει έκ τούτου ό της εκδό
σεως 206-ος και 735-ος στίχος" ή δε τοΰ ποιήματος επιγραφή έν τω ήμετέρω 
κώδικι έ'χει ούτω' «Μετάφρασις δι' ιάμβων τοΰ μαρτυρίου τοΰ αγίου μεγαλομάρ-
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τυρός Παντελεήμονος». Τέταρτον αντίγραφο ν, κεκολοβωμένον ωσαύτως κ,αΐ 
σωζον μόνον τους στίχους 120—1045, υπάρχει εν έτέρω μεμβρανίνω κώδικι της 
12-ης έκατονταετηρίδος, ό'στις ευρίσκεται εν τ?) παρισιακγί Εθνική βιβλιοθήκη 
ύπ' αριθμόν 690 Suppl. Τον κώδικα τούτον ό Sternbach μετεχειοίσθη εν ττ( 

οικείς έκδόσει, όνομάσας αυτόν μεν Μ, τον δ' έτερον Ρ. Ό Krumbacher σημει-
ουται δύο έτερα αντίγραφα, τα έξης. Cod. Marc. gr. 512, fol. 267, ?νθα το 
περί του Παντελεήμονος άσμα κείται άνώνυμον. Cod. Escur. Y—Π—6, fol. 55 . 
"Ορα Geschickte d. byz. Litter. 2, σ. 736. 

'Οπωσδήποτε το περί του Παντελεήμονος ασμ.α του Γεωμέτρου δεν είναι 
τέλειον εν τοϊΐς έκδοσεσι, καθά δείκνυσί το ήμέτερον άντίγραφον. Εις όλος στίχος 
δηλαδή ελλείπει πρώτον ένεκα ομοιοκαταληξίας μεταξύ των στίχων 65—66, 
ο έξης' 

τίνων μετ' άλλων χριστιανών τω τρόπω 

"Ετερος ελλείπει μεταξύ των στίχων 74—75, ό έξης 

εκλογής μέγα 
τούτον φανήναι κρειττόνων θεαμάτων, 

Και πάλιν μεταξύ των στίχων 236—237 υπάρχει έ'λλειμμα κατά το ήμέ-
τερον άντίγραφον και τον κώδικα Μ' υπήρχε δηλαδή εξ αρχής έκε"ϊ ό στίχος 
«τω πανσθενουργω των καλών πρωταιτίω», ου αϊ λέξεις «τών καλών πρωταιτίω» 
συνεκολλήθησαν εν τω παρισιακω κώδικι τω 236-ω στίχω, άφοΰ πρώτον εξ 
αύτοΰ έξέπεσον ετεραι λέξεις, α'ι εξής· «τω δημιουργώ τών ανω και τ ώ ν 
κ ά τ ω » . Δυο έτεροι στίχοι, κατά τον ήμέτερον κώδικα, έλλείπουσι μεταξύ τών 
στίχ. 376—377, οι έξης· 

τον μή βλέποντα λαμπρόν'ηλίου σέλας! 
οϊκτειρον, ίάτρευσον ήπορημένον! 

"Ετερος στίχος δι' έπαναληπτικήν όμοιολεξίαν ελλείπει, κατά τον αύτον 
κώδικα, μετά τον 605-ον στίχον, όστις εν τη εκδόσει έχει ούτω" «διερρέτωσαν 
δν οέ κηρύσσεις πλάνον». Κατά τον ήμέτερον κώδικα το μέρος τούτο πρότερον 
είχεν ούτω' 

διερρέτωσαν, εις βερεθρώδεις τόπους 
διερρέτωσαν δν δε κηρύσσεις πλάνον κτλ. 

Έξ όμοιολεξίας ωσαύτως έξέπεσον δύο στίχοι μετά τον 660-όν στίχον, οι 
εξής-

άκουστικόν συ ούς έμοί, σώτερ, δίδου-

εν γ δ' αν ήμέρ<£ γε συγκαλώ σέ γε, 
ταχύς γενοΰ μοι κτλ. 

Ούτως οκτώ ό'λοι στίχοι ελλείπουσιν εκ του παρισιακοΰ αντιγράφου* άν δε 
και Ιτεροί τίνες ελλείπωσι μεταξύ τών μή υπαρχόντων στίχων εν τω ήμετέρω 
αντιγράφω, θα διδαχθώμεν τοΰτο μόνον δια του ανεκμετάλλευτου αντιγράφου 
της λαυρεντιακής βιβλιοθήκης. 

Ό ημέτερος κώδιξ δεικνύει, Οτι το παρισιακόν άντίγραφον Ρ Ιχει καί τινας 
μεταθέσεις στίχων ούτως ό 92-ος στίχος ήτο πρότερον μετά τον 90-όν, ως έξης. 
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Ποίας, τέκος, θρησκείας; άρα προς ρ.ίαν 
μένοντες ήσαν τϊ] συναλλήλω σχέσει, 
η καΐ κατ ' άλλην άλλος εν διαιρέσει; 

Το «συναλλήλω» εν τω κώδικι Ρ κείται ήμαρτηρ-ένως ούτω- «συνάλληλων»' 
και ό Sternbach διώρθωσεν αυτό εις «φιλαλλήλω», βοηθεί^: συγγραφής τίνος 
Νικήτα Εύγενιανοΰ, γράψαντος εν αύτη το «φιλάλληλον σχέσιν»* ή διόρθωσις 
όμως αύτη είναι περιττή, άφοΰ το «φιλαλλήλω» δεν ρ,ετεχειρίσθη άλλαχοΰ ό 
Γεωρ-έτρης, το δε «συνάλληλος σχέσις» ουδέν έχει το ψεκτόν. Έτερου στίχου 
μετάθεσις εν τω Ρ υπάρχει μετά τον 562-ον στίχον. Ό στίχος δηλαδή «καρα
τομηθείς χειρός εκ μιαιφόνου», κατά τον ήρ,έτερον κώδικα, προηγείται των «εκεί
θεν ένθεν εις δόμους αιωνίους»* όπερ υποστηρίζει και το έτερον παλαιόν παρισια-
κόν άντίγραφον, το Μ. Και πάλιν ό 482-ος στίχος εν τω Α κείται μετά τόν 
479-ôv στίχον. 

Μετά τάς παρατηρήσεις ταύτας, δι' ων είναι φανερά ή ατέλεια του άσμα
τος και εν τα"ΐς έκδόσεσι και εν τοΐς κώδιξι ΡΜ, θέλομεν τώρα προσκομίσει εν
ταύθα μαρτυρίας τινάς και περί της διαφθοράς αύτοΰ του άσματος, λαμβάνον
τες προς τούτο ως βάσιν τόν ήμέτερον κώδικα, δν συντομίας χάριν όνομάζομεν 
απλώς Α. 

5 τόν Ρ, τους Α.—9 έστησε] τοΰτο ούτως ίγραψεν ό Sternbach, λέγων «in 
Ρ adhuc εστ dignosci potest, ησε evanuit»· άλλ' ό κώδιξ Α Ιχει τήν γνησίαν 
γραφήν «έστειλε».—12 Νικομήδειαν ΑΡ. Παραδόξως ό S Ιγραψε Νικομηδείαν— 
21 του νόσου Ρ, τους νόσω Α, κατά τήν διόρθωσιν F .—23 θαυμάτων Ρ, φαρ-
ρ,άκων Α. 

Έν τω στίχω 2δ ό Sternbach διώρθωσε περιττώς και ασκόπως τό εν τω Ρ 
«κρότον», όπερ έχει ούτω και τό Α πάνυ καλώς, άν άναγνώσωμεν ούτως' «ούτος 
τό πανθαύμαστον έκλαβών κτέαρ | τήν πρακτικήν μάθησιν, ου τήν άρτίαν, | 
κρότον διδάσκων συλλαβών (συλλαβών Ρ) ένουθέτει». 

28 εξ οπισθίων Α, έξοπισθίων Ρ.—30 όνπερ Α, όπερ Ρ || μεγιστάνες Α, μεγι
στάνες Ρ.—31 πώς έστι Α.—32 έφθασαν είπεΤν τών νέων Ρ, εφασκον, ε'ιπέ τω 
νέω Α.—37 πάϊς έστ? Α.—40 έμοι δε τούτων τών άκεστόρων βίβλων Ρ, έμοι 
δε τούτον τάς άκεστόρων βίβλους Α. Ό St. τα «τούτων τών» του Ρ ρ-ετεμόρ-
φωσεν εις »τοΰτον εξ».—42 πημάτων Ρ, τραυμάτων Α. Τό «πημάτων» εν τω 
στίχω τούτω είναι επανάληψις εκ του 41 ου στίχου- τό «τραυρ,άτων» άρα τοϋ 
Α δύναται να έιναι ή γ-νησία του ποιητού λέξις, και μάλιστα έπορ.ένης της 
λέξεως «άλγηδόνας».—47 παρεστάναι ΑΡ.—49 του νεανίσκου πέρι Α. —50 ό 
δ' Α, κατά τόν F , ό'δ' Ρ |J καλεσας Α, καλέσσας Ρ || ρ-ετά τό «ύπηρέτας» ουδέν 
ελλειρ.μα υπάρχει εν τω Α, κατά τήν ε'ικασίαν του S. διό και έν τω «καλέσας 

ήγον » ?χορ.εν απλώς του Γεωρ-έτρου σύνταξιν ονομαστικής απολύ
του.—52 λυχνίτου πλέον Α, λυχ. δίκην Ρ.—55 ώς είδε θέαν Α, ώσπερ ευθέως 

Ρ.—56 κατ' άκρας Α, κατ ' άκρανΡ.—61 Οπως Α, εΐπως Ρ.—62 έκδράμη Α.—63 
Ιμπαλ' έν ΑΡ.—67 Παντολέοντα Α, Πανταλέοντα Ρ.—67 δηθάκις Α, διθάκις 
Ρ || βλέπουν ΑΡ.—68 τό Α, τω Ρ.—69 τ ά χ α Α, τάχος Ρ.—76 κρυφιδόν Α. — 84 
κα\ τί ΑΡ || πραύντατος Α, πρεσβύτατοςΡ.—94 πατήρ με ΑΡ. Ό St. ασκόπως 
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ήλλοίωσε το «με» εις «δέ», καθότι το «{/.ε» άποδοτέον συντακτικώς είς το 
«φύς».—95 καθημέραν ΑΡ.—97 εύλαβε"ΐται Α.—100 έσκοπει Α, ηθελεν Ρ (κατ' 
επανάληψιν εκ του στίχου 101).—101 ή'θελ' εν παλατίω Α, ηθελεν παλαν Ρ.— 
106 τί ταΰτα ΑΡ. Ό S διώρθωσεν είς «συ ταΰτα άγγειλον»· άλλ' αν τις 
στίξη ούτω «Ά [Λανθάνεις νυν σου καθηγέτου πάρα, τί; ταΰτα κάμοι συν 
φίλη προθυμία αγγειλον, ως εχουσιν* είδέναι θέλω», το «τί», νομίζω, έκε"ΐνο έχει 
καλώς.—114 Ή αρχή του στίχου τούτου εν τω Α έχει ούτω" «Θελγήματ' 
είσι», έρμηνευομένου του «θελγήματ'» άνωθεν είς «άπάτ(αι)»- άλλ' ό καλλιγράφος 
Ιδία χειρι εν τη ωα παρατηρεί τοΰτο- «γρ. στελγίσματα», παραλαβών 'ίσως το 
«στελγίσματα» ές έτερου τινός αντιγράφου, ώς γραφην διπλην. Έν τω Ρ μόνον 
αυτή υπάρχει" «στελγίσματ' εστί» Ρ.—117 εσμός Α, εσμός Ρ [| σέβει Α, σέβη 
P.—118 κατάμφω AM.—129 καθηρεν Α.—130 ή'μειψεν ΑΡ, ήμειβεν Μ.—131 
παλαιού· θαΰμα Α.—135 τοΐσδε АРМ || υπέρτερα AM, υπέρτερα P.—136 σθέ-
νει ΑΡ, θέλει Μ.—144 πάθω] ούδ' εν τω Α υπάρχει μετά τοΰτο έλλειμμα τι, 
και συνεπώς ό ποιητής αυτός φαίνεται μάλλον σχηματίσας ενταύθα σχήμα 
τι άνακόλουθον.—145 τό πρόσθεν Α.—146 λαχοΰσα AM, λαβοΰσα Ρ.—149 
οΰτω Α.—151 παγγέραστον άρπη Α.—153 ύψωσεν ΑΡ.—154 άμητόν Α.—160 
φής Α.—162 έκκαλουμένης Α.—166 ούμενουν Α.—168 καθ' ήξεραν Α. —169 
οίκητήριον Α.—173 τελών ΑΡ, τελών Μ.—175 έ'ξωθεν AM, Ιξωθε P.—182 
τε AM.—184 πρόσσω Α, κατά τόν F.—187 ώδε Α.—Ό 206-ος στίχος δεν 
υπάρχει έν τω σώματι του κωδικός Α, Ινθα το κείμενον του στίχ. 205 συνενοΰ-
ται τω στίχω 207 ούτως* «άνορταλίζων χείρας είς τόν αιθέρα | εύχάς διεξέπεμ-
ψεν άξιοχρέους»· άλλ' ό καλλιγράφος ιδία χειρί έν τη ωα, κατ ' άλλο τι φαίνεται 
άντίγραφον, παρεμβάλλει μέσον εκείνων έτερον στίχον, παρέχων άμα και του 
πρό τούτου στίχου γραφην διαφέρουσαν ούτως· «άνορταλίζων ώς νεοσσός 
ήρεμα | ό'λον τό σώμα και τόν αίθέρα βλέπων | ευχάς» κτλ. Του Α ή γραφή 
«χείρας εις τόν αιθέρα» σώζεται έν τω Μ ούτω* «χείρας είς τόν αέρα»* έν τω Μ 
υπάρχει καί ό τω Α ελλείπων 206-ος στίχος* εντεύθεν, επειδή τό «ώς νεοσσός 
ήρεμα» περιττεύει, δύναται τις ϊσως ή τοΰτο μεν να έκλάβη ώς ερμήνευμα τοΰ 
«άνορταλίζων», ή να ύποθέση αυτό λείψανον ετέρου τινός στίχου.—207 διεξέ-
πεμψεν Α, διεξέπεμπεν ΡΜ.—211 τήν αΰθήμαρτον Α, τόν αΰθήμαρτον Μ, τήν 
άτέκμαρτον Ρ . Τό «τήν αΰθήμαρτον» έν τω Α ερμηνεύεται ούτως' «αύθωρόν 
ταχέως»* άλλ' ό Sternbach αντί των γραφών ΡΜ προυτίμησε να γράψη έν τω 
κειμένω της οικείας εκδόσεως «λουτρόν αΰτήμαρ».—214 σαφώς AM, σοφώςΡ.— 
215 κάρτιστος Α, κράτιστος ΡΜ.—221 δεϊξον ΑΡ, δεινόν Μ.—222 ενθά που Α.— 
224 κατηλικισμένον τέ Α.—226 άγχίπως Α.— 229 πολύ Α, πολλω Ρ, πάλιν Μ.— 
230 αράς Α.—231 έπευχαριστών Α.—232 φρενών ΑΡ, φρενός Μ.—234 τρισσο-
λαμπε"ΐ AM, τρισολαμπεΐ Ρ |j θεαρχίας ΑΡ, θεουργίας Μ.—238 γεώδη AM, θεώδη 
P.—239 φανέντι АРМ. Ό Sternbach έ'γραψεν αντί τούτου «φήναντι».—240 
ύπερτέραν ΑΡ, υπερτερώ Μ.-—244 δηώσαντα AM, διώσαντα Ρ.—251 μετ' αυ
τήν Α, μεταύτήν Μ, μετά τήν Ρ.—274 προμηθία Α.—284 προαστίου Α.— 
286 θ'] ελλείπει τοις κώδιξιν AM.—293 ρίψαι Α.—298 έν τω Α «στέ-
ρησιν» αντί «πήρωσιν», άλλ' ό καλλιγράφος ιδία χειρί έν τη ωα λέγει «γρ. 
πήρωσιν».—299 «άρδην« έν τω Α αντί τοΰ «άπαν».—305 τό Α έν τη* ωα 
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έ'χει το «γρ. και σταυρώ πληγείς ηλοισιν»' άλλ' εν αύτώ τω στίχαΓ «στα
υρώ προσπαγείς, ηλοις έρ.πεπαρρ.ένος».— 306 ώ Α.—319 τε Α.—321 «ψόγον» 
εν τω Α αντί του «κτύπον».—322 ήρων AM.—323 πλάνη Α, πλάνοι 
ΡΜ.—-324 «ώς ό» εν τω Α αντί του «ώσπερ» || όξυδορκία Α.—327 είσι Α.—329 
«ούδ' ώς» Α εν τω στίχω, άλλ' άνωθεν αύτοΰ «γρ. ουδείς» || ο'ιδέρ,ην όρθοτδην 
Α.— 331 ουδόλως Α.— 345 άπείροις Α.—348 οΰ φησι τόν φύσαντα κα\ θρέψαντά 
ρ.ε.—351 συνθλάσωρ-εν Α.— 354 προαυλείου A j | θύρας] · ούτω και έν τω Α, 

άλλ' έν τγι ώα σεσηρ,είωται το «γρ. στέγης».—361 τε ^Χ0ί·—^69 
άνηλάλαζε Α.—370 κάραν Α, κατά τον S.—373 προεξάγων AM.—374 «ηρε-
ληρ.ένην» έν τω Α άντι του ήλεηρ,ένην.—380 καταβρώξαντες Α.—383 χε'ρών 
αξία AM.—385 ήτοι ρ,έν, ώς φής Α.—386 «προσοΰσαν» έν τω Α άντι του «παρ-
οΰσαν».—391 «ταΰτά» έν τω Α άντι τοΰ «πάντα».—394 α δέρ,οι Α.—400 
πόλις τανΰν Α.—402 οφλεις Α.—403 οΰκ ίη'σεται Α.—406 "θδ' Α.—407 φησι 
Α.—415 πάγκρατες Α.—423 έρ,ρ,ανως Α.—430 βλέπει] πέλει Α.—432 ηχθγ]-
ρεν Α.—435 ώστανΰν Α.—454 άπηρ,πόληκεν Α.—458 ελευθέρους Α.—459 
όρα Α, έρα Μ, έρα Ρ.—461 τρόπω] θέσει Α.—462 καθηρ-έραν Α.—463 Νικο-
ρ,ηδου Α.—464 έκπαγλουρ,ένην Α.—469 αύτοίς] έν το"ϊς Α.—476 διεκθρώ-
σκοντα] διεκθέοντα Α.—479 έστι Α.—480 ίατρεύσαντες Α.—482 άβλεπτούσας 
Α.—483 άπρακτα] άκραντα Α.—492 τοΰ] το Α.—496 προυτεθεσπίκει.—497 
Οι'δ' Α.—520 ρ-ώρους] βωρ,ους κατασπών Α.— 522 ύφηλιον Α.—523 τεύξωσι 
Α.—527 άλλοπροσάλλως άκλεών άναστρέφων Α.—531 προσσχών Α.—532 έξα-
ναρτησαι Α.—536 η τη'νδέ Α.—538 χειραπτίας AM.—540 δυσορ,ρ.ατού-
σαις, έσκοτισρ,έναις κόραις.—545 άπληταΑ.—546 «ηπατηρ.ένως» έν τω Α άντι 
τοΰ «ηναγκασρένως».—547 Ό στίχος ούτος, δν ό S αποβάλλει, ώς οντά ό'ρ.οιον 
τφ στίχω 545, δεν υπάρχει πραγρ-ατικως έν τω Α.—550 κεκληκώς Α. — 551 
ρ.άλα] ρ-όνον AM.—553 λαυροστόρ,ει AM.—556 θεούς] πτωχούς Α.—558 άκούειν] 
λέγειν Α.—562 πύργου Α.—568 κατεδρύφαξεν] κατεδάφαζεν Α, άλλ' έν τ?) 
ωα' «γρ. κατεδρύφαξεν»—569 συναρρ,όσας] προσαρρ,όσας Α.—570 πυρφόρω 
AM.—576 στόρ,α, ναι] ότι ναι AM.—577 πανούργου Α.—582 στοργής γαρ 

γλωσσος 
άντι] στέργειν γαρ άντι Α.—583 έγώ δε Α.— 586 θρασύστορ,ος Α.—591 
παντάλαν Α.—604 παθητοί] ρ,αθητοι Α.—606 ώραίωσεν Α.—612 παν-
τεχνία Α, άλλ' έν τ ^ ωα· «γρ. παντευχία»—614 έ'ξορ,εν; φράσον Α. Το 
«φράσον» έγράφη ρ.ετά ξέσρ,α ετέρας λέξεως.—617 προ βηρ.ατος Α.—620 κά-
ρ.οι Α.—622 συνάξει -και διαρθρώσει Α.—624 φωνησεται] φανησεται Α.—627 
ρ,ύωψ] ρ,έροψ Α. —632 εύσέβει.—635 ό] οΐ Α.—644 άκρας εσπέρας Α.—648 
έξυπέθου] ύπεξέθου Α.—655 βροτοϋς εϊ. τοις όρρ,ωρ,ένοις Α.—656 έ'πεισεν] 
Ισπεισεν A |j λέγων Α.—660 θλίψις AM.—661 σωτηρ] ταχύς A f| τ ' αίτουρ,ένω] 
ταυτουρ,ένω AM.—664 ήγνοηκόσι Α.—673 ήχητικως ευρ., ευφηρ,ον ρ,έλος 
Α.—676 Ι'σρ,εν αυτήν] Ί'σρεν ι'σρ,εν Α.—677 τετηγρ,ένον] τεθαρ,ρ,ένον AM.—682 
πρωτεργάται] πρωτοστάται Α.—685 ηκόνουν AM.—688 ψευδεπιπλάστοις 
Α.—690 πολύβλαστον] πολύτιρον Α.— 703 ρ.άστιγξιΑ|| ξ^νης Α.—707 θΰσον 
έλθών, πριν λαβε"ϊν Α.—710 σοι Α.—712 άθρέρ,ρ,ονα] έν τω Α «άθρέμβολα» 
ρ,ετά ξέσρ,α ετέρας τινός λέξεως.—722 ώσεις Α.—724 φόβοι] ούτω και έν τ φ 



КРИТИКА И БИБЛІОГРАФІЯ. 1 6 1 

Α, άλλ' έν τ?! ώα «γρ. ψόφο:».—731 έπηυξω] έπη'ξω Α.—733 ταΤς σπάθαις 
Α.—734 προσιζούσαις] δροσιζούσαις Α.—745 ώσπερ] ώστις Α.—750 δυσεκλύ-
των] δυσαΛγη'των Α.—756 θεοβρύτω Α.—764 μερμεριών] έρυθριών A j] γεν-

ξαισ 
νάδα Α.—769 ούκ eljJt-t Α.—770 τολμάς λαλεΐν Α.—775 δέσιν τών ομμάτων 
Α.—777 άστεκτον έ'σβεσεΑ.—779 δεσμάτων] σφιγμάτων Α.—785 πεφραγμένω 
Α.—787 χύσιν] φύσιν Α.—790 περιστρέψαντες έξοπισθίων Α.—792 κείροντος 
Α. —793 τυράννου] τηγάνου Α.—799 ουκ άφορτίστως "δεν Α.—801 θαρσύνοντα 
Α.—807 άρκύων Α.—808 ό'λης] όλος Α.—811 τουτί] του τί Α—812 μεγιστάσι 
AM.—821 Οι σκηπτροκράτορ Α.—823 πόδας καί χείρας Α.—825 οβριμον 
Α.—827 βάθη Α.—829 εξήραν Α.—831 έπευχαριστών Α.—839 ε'ίσελθε] πρό-
σελθε Α || τάλαν Α.—841 έ'μπληκτ' ακανθών Α, άλλ' έν τη ω% «γρ. έκπληκτε 
κάνθων»—846 θάρσει] θράσει Α.—847 πέμπει δε θήρας Α.—848 διασπαράξειν 
Α.—849 Ό στίχος ούτος δεν ευρίσκεται, έν τω κειμένω του Α, άλλα δι' ετέρας 

η της του καλλιγράφου χειρός είναι γεγραμμένος έν τ?| ωα.—850 βρυ μω δε 
συνθεύσαντα Α.—854 .τό ξένον Α.— 872 χριστοραίστης Α.—875 μεγιστότευκ-
τον Α. — 876 ξύλον Α.—877 είπεν γ. τ . λεπτουργί^ Α.—880 υπέρτατους] υπη
κόους Α.—882 έκσφενδονη&Ϋ] Α.—883 επρακτο Α.—885 έκίνουν] εκείνον Α.— 
886 δ'] ελλείπει τω Α. 

Οΰτως ζχουσιν α'ι του Α διαφέρουσαι γραφαί, έξ ών, ώς είναι φανερόν, τό 
άσμα του Γεωμέτρου καί συμπληροϋται καί διορθοΰται πολλαχοΰ' και εύκταΐον 
είναι δια τοΰτο, χρησιμοποιούμενα και του λαυρεντιακοΰ καί του μαρκιανοΰ 
καί του έσκουριαληνοΰ αντιγράφου, να γένηται τρίτη Ι'κδοσις, ίνα ούτω λεγηται 
ότι ζχομεν άνά χείρας τέλειον και γνησιον οπωσδήποτε τό περί του άγιου Παν
τελεήμονος άσμα του Γεωμέτρου. 

Τό άσμα τούτο φαίνεται οτι έξετιμηθη ύπό των βυζαντινών λογίων ενωρίς, 
διότι, άν τις αποβλέψω είς τα έν τω Μ ερμηνεύματα λέξεων τίνων, δύναται να 
είκάση ότι αυτό και έσχολιάζετο, όπως γένηται καταληπτόν. Και ό'ντως-ό ημέ
τερος κώδιξ Α εσωσεν 'ικανά ερμηνεύματα, η σχόλια, άτινα αυτός ούτος ό καλ
λιγράφος άντιγράψας έκ παλαιοτέρου τινός κωδικός έ'γραψεν η άνω των ηρμηνευ-
μένων λέξεων, η έν ταΤς ωαις" πάντα δε ταΰτα τά ερμηνεύματα έ'χουσιν ούτω-

25 πρακτικήν] πατρικην. 
40 άκεστόρων] Ιατρών, θεραπευτών. 
45 Μα] Νη. 
50 καλέσας] κελεύσας. 
63 έ'μπαλ'] ρ,ετά ταΰτα. 
66 ένστερνισμένος] οίονει έπι στήθους έ'χων, ή'γουν έν καρδί^ι φέρων. 
69 παλίσσυτον] όπισθόρμητον. 
71 ήγλα'ι'σμένην] άγαλλιωμένην. 
73 γαληνιον] ήσυχον. 
77 ήρεμων] ήσυχάζων. 
80 εκυσεν] έφίλησεν. 
98 δοκεύων] έπιτηρών. 

104 ποδοστράβη] ποδοστράβη, ξύλον έν ω τους πόδας στρεβλοϋσι. 
Византійскій Временнивъ. 11 
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109 προμηθέως] διδασκάλου. 
132 νέκταρ] θείον πόαα. 
182 παλμώ] τω της καρδίας πηδηματι. 
190 πάντων] έκ πάντων. 
199 εξωρτο] άνεπη'δα. 
205 άνορταλίζων] Ικτείνων η κρούων. 
211 αύθημαρτον] αΰθωρόν, ταχέως. 
224 κατηλικισρ,ενον] κατεφθαρρ,ένον, καταδεδαπανημένον. 
230 Ιστίαν] οιονεί προς ουρανόν εστία δε κυρίως ή έσχάρα, άπ ' αυτής δε 

και ό οίκος. [Το αύτο σχόλιον καΐ έν τω Μ]. 
232 ώδί] ούτως |j γερουσιών] εντίμων, συνετών. 
257 τέγγων] βρέχων. 
279 ήμπολησατ'] ώνη'σατο. 
280 φέριστον] κάλλιστον. 
290 κάρτα] λίαν. 
293 το του λόγου] το της δημώδους παροικίας. 
299 λαφύσσων] ληι'ζόμενος, εσθίων. 
324 όξυδορκία] τ$ προβλέψει, τ$ προφητεία:. 
343 εύφρόνην] την νύκτα' άπό του πλείονα διανοεΤσθαι σκεπτόμενους. 
344 ρέζων] θέων. 
367 χατίζων] χρήζων. 
371 ματεύων] ζητών. 
373 μάστακος] κυρίως τροφής (εν τω Μ «το ό'ρος»), νυν δέ του φάρυγγος. 
399 εμπεδωσάντων] ακριβώς μαθόντων, εις πέρας ήξάντων της τέχνης. 
422 τορώς] ευθέως. 
429 θεόσσυτον] θεοπάροχον. 
438 άρμο"ΐ] νεωστι. 
456 ζεΰγλαν] την δουλείαν. 
519 άτίζων] άτιμάζων. 
522 κυκα] ταράττει. 
523 τεύξωσι] παράσχωσι. 
524 ευεξίας] ρώσεις, υγείας. 
529 φληναφών] φληνάφων. 
533 αίνικτηρίως] άποκρυφως, σκοτεινώς. 
542 άγκύλω] στρεβλω. 
545 άπλητα φαρρ-άσσοντες] πολλά θεραπεύοντες. 
559 παλιγκότω] περιττώς όργιζόμενος. 
561 προσεννέπει] προστάσσει. 
562 έπ' άκτης] εφ' ύψηλου τόπου. 
568 κατεδάφαζεν] κατέχωσεν. 
574 στρατηλάτων] στρατιωτών. 
577 μάργον] φάγον η φλυαρον. 
601 μεταλλεύεις] άνερευνας, άπό ρ.εταφοράς των τα μέταλλα συλλε-

γόντων. 
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604 μαθητοί] σκευ αστοί και τεχνητοί. 
605 βερεθρώδεις Α] βαθεϊς, σκοτεινούς. 
608 στερεμνώσας] παγιώσας, πη'ξας. 
611 λευστην] όρατη'ν. 
635 Έστίαν] ή'γουν τον Ήφαιστον. 
644 ή ους] όρθρου, πρωίας. 
653 διάττων] διερχόμενος. 
660 άμπέχΐ}] περιέχει η συνέχει. 
661 ταυτουμένω] μεμονωμένω. 
694 πανουργί<χ] ταΤς δψεσι, τοις θέαις. 
709 γέρων] τιμών. 
712 τομά] κοπτικώτατα. 
731 παρόντας] λείπει το εΤπεν. 
732 προσπεπατταλευμένον] προσηλωθέντα, άναρτηθέντα. 
734 μάλαις] ταΐς τρυφεραΤς. 
763 προνωπής] προνενευκώς. 
771 χερσομόρφου] ήγουν τών ανθρώπων των τότε εκ της χέρσου ή'τοι 

της γης όντων. 
786 κάγκανα] ξηρά. 
797 μορμυρουσαν] πληθουσαν |( ηρεθισμένην] έπαιρουμένην, ύψουμένην. 
800 ώρακιων] φοβούμενος. 
817 κάπος] πνοην. 
820 πημονης ατερ] νόσου χωρίς. 
841 ήλισγημένε] καταδεδαπανημένε, καταβεβαρημένε. 
844 κηλησαι] ίατρεΰσαι. 
867 περισκαίροντες] πηδώντες, χαίροντες. 
870 λαβην] άφορμην. 
872 Χάρυβδις] χάσρ.α, βυθός. 
880 σκηπτων] προφασιζόμενος. 
881 λυχνίζοντα] λάμποντα. 
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