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ΛΕΙΨΑΝΟΝ ΣΕΙΡΑΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ 
εις τάς Σολο|λώντος Παροικίας, 

Έτει 1905-ω διαρρυθμίζω ν τα είσέτ' άκατάγραφα τότ' έ'ντυπα βιβλία αρ
χαρίου τινός του θεολογικού τμήματος της εν Πετρουπόλει Δημοσίας Αυτοκρα
τορικής Βιβλιοθήκης εΰρον εν αύτώ τόμον έ'χοντα συνηνωμένα γερμανικά τίνα βι
βλία τετυπωμένα εν Τυβίγγη μεταξύ των ετών 1588—1590, ισχυρώς δ' έστα-
χωμένον και περικεκαλυμμένον μεμβράνη μεθ' ελληνικής γραφής, η πρότε-
ρον άπετέλει δίφυλλον απολεσθέντος τινός κωδικός *). Άποσπάσας δε ταύτην 
επιμελώς, σώσας ούτω την επ' αμφοτέρων των επιφανειών γραφην και καθα-
ρίσας την όλην μεμβράνην δια πλύσεως άβλαβους, κατέθηκα είτα ταύτην 
εν τφ τμηματι χειρογράφων της αύτης βιβλιοθήκης, επιθείς αύτη* αριθμόν ελλη
νικού κωδικός τον 662-ον. Άναμφίβολον δ' ώς ό καταστραφείς της μεμβράνης 
κώδιξ ύπο του δέτου εν τω 16-ω α'ιώνι εύρίσκετο τότ' εν Τυβίγγη η εν άλλη 
τινι γερμανική πόλει* όλος δε φαίνεται περιλαμβάνων άλλοτε σειράν ερμηνευ
μάτων διαφόρων πατέρων ε'ις βιβλία τινά της Παλαιάς Διαθήκης" τα γαρ οΰτως 
ύπ',εμοΰ περισωθέντα δύο φύλλα περιέχουσι εν έαυτόις μέρος τοιαύτης ε'ις τάς 
Σολομωντος παροιμίας. Το σχήμα των φύλλων ου κανονικόν, του δέτου δι' ην 
είχε χρείαν περικόψαντος Ίκανώς τάνω τούτων άκρα* φαίνεται μέντοι, ώς ό κα
ταστραφείς κώδιξ άρχηθεν ήν μήκους 29—30 εκατοστών του γαλλικού μέ
τρου. Το σημερινον πλάτος 0,24. Ή του κειμένου γραφή διττή, μβίζων μεν 
και αραιά και καθαρά εν ταις έρμηνευομέναις παροιμίαις, κατεχούσαις τό 
μέσον των σελίδων, λεπτή δε και Ίκανώς στενογραφική εν τοίς ερμηνευτικοί; 
σχολίοις, άτινα πληροΰσιν αρκούντως πυκνώς τάς τρεις φας εκάστης σελίδος. 
Το των παροιμιών κείμενον μονόστηλον ον αριθμεί γραμμάς 21 μέχρι 25. Το 
μέλαν της γραφής ύπόξανθον, αυτή δέ παλαιτέρα άλλ' οΰτε και νεωτέρα του 
δευτέρου ήμίσεος του 10-ου αιώνος. Αϊ λέξεις ?χουσι το ιώτα προσγεγραμμένον 
(adscriptum). 

To κείμενον τών Παροιμιών άρχεται άπο τών λέξεων* «και καθείλε το 
όχύρωμα» (κα', 22), βα"ϊνον δέ τακτικώς άνευ χάσματος λήγει εις τάς λέξεις' 
«ούδαμού* φανείται» (κγ'} 5). Άντιβαλών οέ τοΰτο προς την εκδοσιν εύρο ν 
εν αύτώ δύο μόνας νέας αναγνώσεις, πιθανώς άγνωστους (εμοί τουλάχιστον) 
εισέτι εξ ετέρων κωδίκων, ήτοι κα', 21 συνιει και κγ', 1 παρακείμενα (άντι 
του παρατιθέμενα)" κατά δέ τά λοιπά έπεται τη παραδόσει του παρά Hol
mes και Parsons 23-ου κωδικός καΐ τών συγγενών αύτώ. 

1) Ό τόμος οοτος συνενοΐ τα έξης βιβλία 1) Acta des Colloquii zwischen den Wür-
tenbergischen Theologen und Ioanne Pistorio. Tübingen. 1590. — 2) Ein christlich Ge
spräch eines guthertzigen Praesidenten lutherischen Predicanten und Jesuiters. . . ge
stellt durch Iac. Andreae. Tübingen 1590.—8) David Kantz, Disputatio de perpetuo 
visibile Ecclesiâe coetu in terris. Tubingae 1588. —4) loan. Schumaierus, Refutatio 
praecipuorum Ioannes Pistorius medicus contra theses Iacobi Heerbrandi de visibili Chri-
stianae Ecclesiâe coetu in suo nugasissimo libro evomuit. Tubingae 1590. — 5) Bericht 
wie übel die Lehr der phariseischen Jesuiten mit der Lehr unsers Herrn Jesu und aller 
wahren Christen Bekenntnis übereinstimme. Tübingen 1589. 
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Σημειοΰμαι δε νυν ενταύθα εν άγκύλαις piv τάς του textus Vatic, καί την 
«ditio sexta των Tischendorf-Nestle, έξωθεν δέ των αγκυλών τάς γραφάς του 
cod. Petropolitani 662 καί των συμφωνούντων αύτω κωδίκων. Τον κώδικα Πε-
τρουπόλεως σημειοΰμαι τα) στοιχείω Ρ 

κα', 23 διατηρεί] διατηρήσει Ρ. 23. 106. 252. 
» 25 άποκτείνουσιν] άποκτέννουσιν Ρ. 106. 109. 147. 157 etc. 
» 26 επιθυμεί] επιθυμεί post ημέραν in P. 23. 106. 252. 253 || ελε^] 

ελεεί Ρ. 106. 147. 149 etc. 
Μ 29 ευθύς] εύθης Ρ. 23. 14J. 149. 252. 296 || συνιεΤ) συνίει Ρ. 
* 30 ουκ Ιστι - - ουκ ε. ανδρεία] ουκ εστίν άνθρώπω σοφία, ουδέ Ρ. 

23. 149. 252. 260 |] προς τον άσεβη] κατέναντι κυρίου Ρ. Α. Σ. 
Θ. 23. 109. 147. 157. 295. 

κβ', 1 άργύριον καί χρυσίον] χρυσ. κ. άργύριον Ρ. 23. 109. 149. 160. 
253. 297. 

-» 2 συνηντησαν] απήντησαν Ρ. 23. 261. 252 |j ó κύριος έποίησε] 
έποίησεν ό κύριος Ρ. 23, 109. 147. 157. 252. 253. 297. 

*» 5 αυτών] άπ' αυτών. εγ<καινισμός> νέου κατά την όδον αΰτοΰ 
<καίγε ό'ταν> γηράση. ουκ άποστη'σεται. άπ' αύτοΰ. πλούσιοι. Ρ. 
149. 260. 

*> 9 ό δώρα δους] ό τά δώρα διδούς Ρ. 23. 106. 149 etc. |] άφαιρεΐτα 
post κεκτημένων in P. 23. 

*) 10 ζκβαλε εκ συν. λοιμον] έ'κβαλε λοιμον εκ συνεδρίου Ρ. 23. 149. 
253. 260. 

» 14 είσιν όδοι] praemitt. είσιν όδοι όρθαΐ πορεύεσθαι άνδρί. ό δε άσε
βης οδούς θανάτου καί άπωλείας φιλεϊ. είσιν όδοι κακαΐ Ρ. 254. 

» 16 τα εαυτού] τά έαυτοΰ κακά Ρ ut in plerisque libris. 
» 17 έμόν λόγον] έμών λόγων Ρ. 68. 106. 109 etc. 
■» 17/18 γνώς ότι] γνώις αυτούς ότι Ρ. 23. 253. 
♦> 18 εύφοανουσι] εύθυνο<ύσ>ι. Ρ. 23. 
» 19 ίνα σου] σου ora. Ρ sicut 23. 253||κύριον η έλπίς] κυρίως η έλπίς 

σου Ρ. 23. 2531| την όδόν σου] την όδόν αύτου Ρ. 23.106.149 etc. 
» 20 αυτά] αυτάς σεαυτοΰ Ρ. 106. 254 |j εις βουλην καί γνώσιν] εν 

βουλή και γνώσει και έννοία Ρ. 23. 149. 260. 
» 21 άγαθήν] om. P. ut 23. 
» 27 έ'χη - - άποτίση] ε χ η ς — αποτίσεις Ρ. 106. 147. 

κγ', 1 παρατιθέμενα] παρακείμενα Ρ. 
Το κείμενον τών Παροιμιών άνωθεν έχει τών λέξεων σχόλια τίνα εν ταΐς 

«σελίσι 1, 2, 4. Τα της 2-ας σελίδος δυσδιάκριτα, τα δέ τών σελίδων 1, 4 Ιχου-
<σιν οΰτω: 

κα', 23 θλίψεων] κολάσεως. 
» 25 χείρες] ai έξεις. 
» 28 υπήκοος] ό τώ νόμω καταιπειθης. 
» 30 ουκ εστίν άνθρώπω] μωρός γάρ εστί και δειλός και αλόγιστος |J 

ουδέ εστίν βουλή] άπαράθετα τα θε"ϊα τών ανθρωπίνων. 
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κα ;, 31 ίππους ετοιμάζεται] ό κατά των έτεροδόξων λόγος || η βοήθεια} 
η σωτηρία. 

κβ;, 1 χρυσίον καί άργύριον] εκ παραλλη'λου του αύτου. 
» 2 πλούσιος και πτωχός] εάν.... συμπεριφέρωνται άλλη'λοις. θεού έ'ργον. 
» 5 άφέξεται] μακρυνθήσεται j | εγκ<αινισμος> εκείνον. 
» 25 βρόχους] σκάνδαλον. 

κγ', 1 δυνάστου] του Χρίστου. 
» 2 παρασκευάσαι] νοητά δηλον οτι. 
» 4 άπόσχου] η πέποιθας. 
» 5 όμμα] και ού την διάνοιαν || φανεϊται] τον πλούσιον. 

Τα έπι των φων ερμηνεύματα πολυάριθμα, τούτων όμως Ικανά δυσαν
άγνωστα. Προχείρως δέ, χρόνου διαθεσίμου μη υπάρχοντος, αντέγραψα τ α 
επόμενα. 

κα ;, 25. Θρασύς ό παν ότιοΰν πράττων μετά αφοβίας, αυθάδης δε ό άνε-
πικρίτως ελευθεριάζειν βουλόμενος" άλαζών δέ ό μείζοσιν ή Ιχει εαυτόν σεμνύ-
νων. ό τοιούτος ου ν τοσούτον έστιν βλαπτικός, ως καί άλλοις μεταδιδόναι τ η ς 
κακίας, παρ' δ και λοιμός ακούει1). 

κα', 26 ό'λην τ η ν η μ έ ρ α ν ] Δ ιδ (ύμου) . Άντι του πασαν ημέραν ένε
κεν γάρ σου θανατούμεθα όλην την ημέραν, αντί του πασαν την ημέραν.— 
επ ιθυμε ί ] Εις τοσούτον φησί των κακών επιθυμιών κεχώρισται:—"Αλλως—Μη 
γαρ Ιχων επακολουθούσαν πράξιν τ?) επιθυμώ, επειδή ως Ιπος ειπείν της επι
θυμίας η κατ ' αυτήν πραίξις τέλος άεΐ επιθυμεί καΓτοΰτο αύτο αναιρεί. Αί ούν· 
'έξεις τοΰ οκνηρού, άσπερ νυν χ^ρας καλε"ϊ, ακίνητοι ε'ισι, καί έπει σύν άλογί<£ 
επιτελούνται, ού βουλη'σεις, άλλ' επιθυμίαι εΐρηνται. 

κα', 27. θ υ σ ί α ι ] . "Εν τών διάφορον φύσιν εχόντων και ή θυσία* ως γαρ. 
<άν> βουληθείη έκαστος χρηται αύτ?}. Δύο γοΰν άνδρες έ'θυον και ό μεν μάλα 
τοΰ πρέποντος λογισμού, ό δε ούκ απευθείας ( = άπ ' ευθείας) της προαιρέσεως.. 
Άμέλει επι μεν την του *Αβελ, ην καί δώρα η Γραφή „λέγει, επέϊδεν ό θεός, επί 
δέ Καιν (sic) και επί ταίς θυσίαις αύτου ού προσέσχεν. 

κα ; , 28. Μάρτυς ] παράνομος ων. 
κα', 29. Άσεβης] . Μόνον ύπερηφανύαν Ιχει, ούκ είδώς τον κρυπτον έαυτοΰ-

άνθρωπον.|| ό δέ εύθής] Ούκ έρυθριών τους ελέγχοντας αυτόν όδε ορθός, κάν^ 
μη έ'χν} τους ελέγχοντας αυτόν. . . . . γα έξεταστάς:-—Διδ(ύμου). άλλως. *(> 
κατά την ήθικήν παίδευσιν το ήθος ήγμένος οδούς αύτου οΰσας έπι δικαιοσύνην 
φέρουσας συνίει* ελέγομεν γαρ και εν τοις προλαβοΰσιν, ως οικειότητα έχει προς. 
το αγαθόν μάλλον ό άνθρωπος, δτε το όλεθρος άσεβέσιν Ιπιξεν |||πρυκεΤ": — 

καΛ, 30 σοφία]. . . λον γάρ των ασεβειών τ ο . . . <σ>οφον, ως ούδε Ιατρική, 
προς τον ανίατα νοσοΰνται. 

Διδ{ύμου) . Ή μεν πρ ρ εφ' ήμϊν, ή δέ Ικβασις τοΰ θεοΰ, καί καθόλου 
φάναι τών πρακτικών α'ι άρχαι προαιρετικαί, τά δέ τέλη χάριτι της π ρ ο ν ο . . . . 

Γινωσκέτωσαν ούν έ'στιν ό θεός' τον μεν θέλει παιδεύεσθαι, τον δε με
ταδιδόναι. ΕΊ'ρηται δέ ταΰτα προς προτροπήν τοΰ έλεγκτικον είναι. 

1) Τούτο σχόλιον Ώριγένους, άλλα συντετμημε'νον. "18ε Migne Patr. gr. τ. 17, <т. 216-
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(Ώδε λήγουσι τα της πρώτης σελίδος σχόλια). 
κβ', 26. Μη δίδου σεαυτήν etc.] Πάλ(.ν επί της όνου της εν οις, της . . 

ην δεδεμένης, ην επεκάθεσεν ό σωτήρ. Απογράφου το ρη-
τόν και προς μεν πρώτην άναγωγήν δ τρόπων επιβάς ό λόγος 
λογικώς «ύτον κινείσθαι παρασκευάζει, κατά δε ύψηλοτέραν την 
ανθρωπότητα νόει παραλαμβανομένην. εκ του κατάντικρυ τόπου του παρα
δείσου ατοφορούσα εις τον παράδεισον είσέλθη: — "Αλλως:— Μη. 
άπερισκέπτως έγγυω την α, ήτοι μή άναδέχου πράξεις άλλοτρίας. 
Έάν γαρ μή εύρεθη τις οίον έμαρτύρησεν, πάντως επί σε η του τοιούτου χρέ
ους άπότισις μεταφέρεται, άδυνάτως έ'χόυσα προς άπόδοσιν' ουδείς γαρ υπέρ-
άλλου αγαθός, άλλ* έαυτω:—Άφαιρεθη'ση την σκεπουσαν ελπίδα τάς δυνάμεις 
σου, ώστε αύτάς γυμνωθηναι' πλευραί γαρ α'ι δυνάμεις, όρη Σιών τά πλέοντα εκ 
Βορρά. 01 ποτέ δυνατοί παρά των ψυχρών διαβόλων νυν δρη Σιών εγένοντο» 
άγιοι δηλονότι. 

κβ', 28. Μή μέταιρε opta etc.]. Τάς περί εκάστου διατάξεις των πραγμά
των αιωνίους όφειλάς είναι, δτι πατρικαί. 

κβ;, 29. Δε"ΐ παρεστάναι] Χριστοί καί τοίς υίοΐς αΰτοΰ j | και μη παρε-
στάναι άνδράσι νωθροΤς] Γηίνοις λογισμοίς η διδασκάλοις. 

κγ', 1. Έ π ί τραπέζης] . Τράπεζα δυνάστου οι λόγοι των προφητών, ους 
δεί άκούοντα και άνάγοντα άπο της ιστορίας εις θεωρίαν ουτο)ς έργάζεσθαι. 
αυτούς || Μη στης φησιν επι μόνου του γράμματος, μηδέ τη πρώτη άρκεσθης 
τροφή* δειπνησαι γαρ ουκ άριστησαι πρόκειται. Μή τοσούτον ιστορικόν δσον δια-
νοητικον ζήτει* δυνάστου γαρ προκειμένης τραπέζης, μηδέν χαμαίζηλον, μηδέν 
γεώδες επιζη'τει τρέφεσθαι, άλλ' εϊ τι πνευματικόν και ούράνιον. (Πρβλ. τεμα
χίου Ώριγένους παρά τω Migne τ. 17, σ. 160). 

κγ', 2. Είδε άπληστότερος] Ει δέ περί την Ίστορίαν άπληστως έ'χεις, πως 
μεταλη'ψη τραπέζης νοητής <κα! πνευματικής. ιηλικοΰτον τρο-
φείον απόκειται, ό'σον δυνατόν ψυχη'ν. 

κγ', 3. Ταύτα γαρ ε'χεται ζωής ψευδούς] "Ινα καί συ θρέψης Χρίστου 
άρετα"ϊς. 

κγ', 4. Μή παρεκτείνου πένης ων πλουσίω] 'Ιστορικός ων των θεωρη
τικών [| τη δέ ση εννοί^ άπόσχου] Συνιών συνήσεις. 

κγ7, 5. <Υπο>στρέφει ε'ις τον οίκον του προεστηκότος αυτοΰ] Οίκος 
μεν ούν αΰτοΰ το κατάλληλον αυτά) θεώρημα, ό δέ προϊστάμενος αυτοΰ πνεΰμά 
εστί το άγιον πτέρυγες δέ αΰτοΰ τα του αγίου πνεύματος χαρίσματα:—"Αλ
λως:—Ει εμμένεις τη ρητή επισκέψει, άπέχου της θεωρητικής. 

Ά. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς. 
Έν Πετρουπόλει, 26 Σεπτ. 1908. 


