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«луженіе христіанской церкви современъ апостольскихъ; Дмитревскаго 
Исторія догматическ. и таинствен, изъясненіе божественной литургіи; 
Муравьева; о. Никольскаго; Смолодовича Литургика; Лебедева 
Наука о богослуженіи православной церкви; Малиновскаго О литургіи 
Преждеосвящен. даровъ и Флоринскаго Исторія богослужебн. пѣсно-
пѣній. Это все! Но, какъ видно изъ заглавія этихъ книгъ, большая 
часть изъ нихъ устарѣла и никакого научнаго значенія не имѣетъ. Рус
ская богатая литература по литургикѣ и въ частности такіе труды, какъ 
сочиненія проФеесоровъ А. А. Дмитріевскаго и Н. Ѳ. Красносельцева, 
остались г. Тарнавскому неизвѣстньши. Конечно, такое незнакомство от
ражается и на качествѣ изслѣдованія. Тѣмъ не менѣе книга черновец-
каго профессора не лишена значенія и научнаго интереса, какъ основанная 
на источникахъ, изъ которыхъ извлечено все существенное, касающееся 
литургіи, и какъ таковая она можетъ съ полнымъ правомъ занять одно 
изъ почетныхъ мѣстъ въ православной литературѣ по литургикѣ, а въ 
литературѣ румынской представляетъ цѣнный вкладъ. 

II. Сырку. 

В. Α. Μυστα.Χ.ΙΟου, Ό Ιερός κλήρος κατά τον ι ς' αιώνα. Μάξιμος 
ό Μαργούνιος. Έν 'Αθήναις 1893, σελίδες 55 σχήματος 8ου· 

Τούτο το βιβλιάριον εμπεριέχει βιογραφίαν εύσύνοπτον Μαξίμου του Μαο-
γουνίου, συμπληροΰσαν μέρη τινά της περί του αύτοΰ Μαξίμου μεγάλης δια
τριβής Αιμιλίου του Λεγρανδίου [Bibliogr. Hell. II, σ. XXIII—LXXVII], προς 
δε καί τίνα κείμενα βοηθητικά μεν άγνωστα δε τοις προ του Μυστακίδου συγγρά-
ψασι τα κατά Μαργούνιον, οίον επιστολάς Μαρτίνου του Κρουσίου καί του Μαρ-
γουνίου πάλιν ετέρας, σημειώματα τε ληφθέντα εκ των ανεκδότων ημεοολο-
γίων του πρώτου και λόγον του δευτέρου προς Ίερεμίαν οίκουμενικον πα-
τριάρχην, τον Τρανόν έπωνομασμένον παρέλαβε δ' ό Μυστακίδης τάς έπιστολάς 
του Μαργουνίου εκ τίνος κωδικός της εν Κωνσταντινουπόλει βιβλιοθη'κης του 
Παναγίου Τάφου* δια δε την ιστορικην καί την άλλην αυτών άξίαν εύχεται 
ό'πως άπασαι όμοΰ ai προτετυπωμέναι και τύποις ανέκδοτοι μένουσαι του 
Μαργουνίου έπιστολαΐ βιβλίον ίδιον άποτελέσωσι περισυναχθέΐσαι, ί'ν' έ'χωσι 
τούτο πρόχειρον οι την Ίστορίαν των γραμμάτων και των 'Ελλήνων αυτών 
εξετάζοντες" δ συνεύχομαι τω Μυστακίδ·/] κάγώ, εί καί της εύχης τον τελικον 
σκοπον οίδα δυσεκπληρωτον είναι, δια τον σκορπισμον της τούτω χρτ)ζούσης 
ύλης* ανεπαρκής γάρ έστιν εις την εκτύπωσιν των επιστολών άπασών η βοήθεια 
μεμονωμένου τινός αντιγράφου, του προχειρότερου, τω την έ'κδοσιν άποφασί-
σοντος άναλαβεΐν. Ό Μαργούνιος φιλόλογος ην ονομαστότατος, και δια την 
ενυπάρχουσαν τα~ΐς έπιστολαΐς αύτοΰ γλωσσικήν άττικην χάριτα ζητητάς 
εύρισκε δια ταύτας εκάστοτε μέχρις ενάρξεως της τρεχούσης έκατονταετηριδος 
ημών επηυςανε οε την συνεχή των επιστολών αντιγραφην ου μόνον η χαοις η 
γλωσσική, άλλα και τούτων ό σκοπός, μάλιστα δε το περιεχόμενον έν αύταίς 
διανόημα των αισθημάτων αύτοΰ τοΰ συγγραφέως, όπερ ένεφάνιζεν αυτόν εις 
άκρον εςηυγενισμένον τΐ; διδασκαλία της ηθικής φιλοσοφίας των προ Χοιστοΰ 
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φιλοσόφων 'Ελλήνων καί των πατέρων της εκκλησίας. Και επειδή τα ποωτό-
γραφα των επιστολών ου γινώσκονται, δει πάντως τον έκδότην αυτών, ίνα την 
έ'κδοσιν άποδείξη φιλόλογον, άναζητήσαι μεν τάκριβέστερα των αντιγράφων καί 
προς αλληλ' αντιβαλέΐν επί τω καταστήσχι το κείμενον εΰνόητον, προσθείναι 
δε κα\ σημειώματα, την ύλην των επιστολών έρι/,ηνεύοντα. Ό γράφων τα παρ
όντα, προς το"ΐς ήδη γνωστοΤς άντιγράφοις, εφανέρωσε κώδικας έ'τι πέντε, πολυά
ριθμους ενέχοντας έπιστολάς [Έλλην. Φιλολογ. Σύλλογ. τ . XVII, σ. 53—54. 
Καμπουρόγλου, Μνημεία της Ιστορίας των Αθηναίων, τ. Π, σ. 198]· εύρε δέ και 
συγγράμματα του Μαργουνίου αυτόγραφα, τέως αγνοούμενα, καί τούτου πάλιν 
άντιγραφάς βιβλίων ετέρων συγγραφέων καί κατάλογον αύτόγραφον των 
άναγνωσθέντων ύπ' αυτού παλαιών συγγραμμάτων' άπαντα δέ τα ευρήματα 
ταύτα χρήσιμα είσι τω βουλομένω γενέσθαι των επιστολών εκδότης. Ό ρηθεις 
των αναγνώσεων κατάλογος ερμηνεύει πολλών επιστολών την ύλην, καί επειδή 
σχετίζεται προς τίνα βιβλιογραφικά ζητήματα, τύποις έκδοθήσεται προσεχώς· νυν 
δέ, την άφορμήν τοΰ"ΜυστΧκίδου δόντος, έκδίδωμι δευτέραν του Μαργουνίου διαθη-
κην [κώδ. 328 του εν Κωνσταντινουπόλει Μετοχίου του Παναγίου Τάφου, φ. 31]. 
«Έτει άπα της ένσάρκου οικονομίας ;αφπδ' [1584], κατά την ε' καί είκοστήν του 
νοεμβρίου, εν νήσω Κυθήρων. — Του αύτοΰ διαθήκη: Map: — 'Επειδή πασιν άν-
θρώποις φύσει ή του θανάτου ανάγκη ακολουθεί και άδηλος ό της εκάστου ζωής 
ορος καθεστηκε, οια τοι τούτο και ή ταπεινοτης ήμων την περί ημάς και περί 
τοΰτο του Θεού οίκονομίαν και το εκείνου περί της ημετέρας ζωής ό'ριον αγνο
ούσα, προς χριστιανούς και τούτο ήγησατο, το καί προ της ώρας εκείνης τών 
οικείων τι προνοησασθαι* και δη τ?) του πανάγαθου Θεού χάριτι σώας έ'χουσα 
τάς φρένας και τον νουν ύγια, καί ταύτα προς τη προφθασάση εαυτής διαθήκη 
παραγγεΐλαί τε καί διαθέσθαι προήρηται. Έν πρώτοις τοιγαρούν πασι χριστια
νούς την κατά Θεον άγάπην άφίησι κα! παρ' αυτών την αυτήν αντιστρόφως 
άντέχειν παρακαλείται1 καί επεύχεται, τήν δε εαυτής ελεεινήν ψυχήν εις χεί
ρας τού ελεήμονος Θεού παρατίθησιν επειδή δέ ουδέν αύτη έ'ν γε τη παρούση 
ζωη πλην ολίγων βιβλίων άπόκτησις ύπολέλειπται, α μεν τούτων προ τούτου 
δι' ετέρας ιδίας διαθήκης ε'ις μνημόσυνον εαυτής εν τη τού θείου Προδρόμου 
μονή, τού επονομαζομένου. Φαραγγίτη, συνάμα και το"ΐς άλλοις ων εκεί διαμνη-
μονεύει 2, â δέ τό γε νύν είναι εν τε τη σεβάσμια μονή* της μεγαλομάρτυρος 
Αικατερίνης της έν τω Χάνδακι εύρηται' 3 και α εν ταΐς χερσι τού εαυτής προς 
μητρός θείου, τού ευγενούς κυρίου Παύλου τού Κολώνα4 , παραμεμένηκε, ταύτα 
τω εαυτής αύταδέλφω, τφ εύλαβέΐ μοναχω κυρίω Μελετίω τω Μαργουνίω5, 
άφίησι, τούτω γε μήν τω συνθήματι, ίνα και αυτός έν φόβω Θεού και ύπο επι-
τιμίω βάρους τε και αφορισμού συνάψη ταύτα το"ις προειρημένοις έν τη αύτη 
μονή τού Προδρόμου, και διαμονάση έκεΤ, ένυποταγη τε υποταγή τελεί* τού 

1 Κώδ: παρακαλεΤτε. 
2 'Αγνοώ τήν πρωτην διαθήκην τήν τρ'ιτην και τελευταίαν διαθήκην Ίταλιστι γε-

γραμμένην бра παρά τω Legrand, Bibi. Hell. II, σ. 392. 
3 Αμφότερα τα μοναστήρια ταύτα έν τη νήσφ Κρήτη κείνται. 
4 "θρα Legrand, Bibliogr. Hellénique, Π, σ. XXIII. 
5 Αυτόθι σ. 392 και 393. 
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εκεί προσμένοντος α'ιδεσιμωτάτου καθηγουμένου κυρίου Μητροφάνους** καί εϊ 
τι άλλο των έμών εύρεθείη παρά τινι, έχέτω άδειαν και έξουσίαν ό αυτός μου 
αύτάδελφος συναγαγεϊν τε αυτά και εν τν? αυτί) καθιερώσαι μονί)· ει δε τίνες 
περί αυτόν δυστρόπως εαυτούς εν τ?) των βιβλίων άποληψει διάθοιντο και μη 
ρ^στα καί χωρίς τίνος άντιλογίας την αυτών τε και άλλων οίωνουν ημετέρων 
άπόδοσιν ποιησαιεν, υπό τω του Θεού βάρει και ταΐς τών αιη' θεοφόρων πατέ
ρων των εν Νίκαια άραΐς ύποπεπτέτωσάν τε καί ύποβεβλησθωσαν, όφείλοντος 
προς τούτοις του εν τΐ} προειρημένϊ] μονϊ| ευρισκομένου η καί εύρεθησομένου 
καθηγουμένου διά γε τα ειρημένα τω αύτω αύταδέλφω μου Μελετίω 2, τα όσα 
δ' άνηκεν είς την εαυτού διατροφην τε και σκέπασμα [δίδοσθαι] άχρι της 
έαυτοΰ ζωής, σωφρόνως μέντοι και τούτων προνοουμένων καί ή μοναχούς 
προσηκε το"ΐς τον σταυρόν του Χρίστου γνησίως εφ' εαυτούς άραμένοις* δ δη 
κα'ι εν τΐ) διακρίσει του αύτοΰ ηγουμένου, εΐ τε καί άλλου τάχα , του μετ' 
εκείνου, έν άγίω πνεύματι παραλείπω. Ταύτα μεν εγώ διατάττομαι, δι' ά και 
υπογράψω ε'ις το εύδηλοτέραν [είναι] της εμης γνώμης [την] σύστασιν* παρα
καλώ δε έν Θεώ αυτόν τε τον κατά το παρόν εύρισκόμενον καθηγούμενον κύ-
ριον Μητροφάνην, έν άγίω πνεύματι άγαπητον άδελφόν, άτε δη έγνωκώς αυτόν 
είλικρινώς τε και αληθώς ήγαπηκότα με, έμμείναί τε τοις παρά της ημετέρας 
ταπεινότητος δίατεταγμένοις και της έμης ψυχής διαμνημονεύειν διαπαντός, 
αυτόν τε τον έμόν αύτάδελφον κύριον Μελέτιο ν τον Μαργούνιον άγαπαν τε ως 
έτερον έμέ και τών περί την αύτοΰ σωτηρίαν φερόντων λόγω τε και έργω έπι-
μελεΐσθαι καί όποίαις αν έ'χη νουθεσίαις τε καί παραινέσεσιν επί την του καλοΰ 
έργασίαν παροξύνειν διαπαντός». 

Ά. Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς - Κ ε ρ α μ ε ύ ς . 

2. БИБЛІОГРАФІЯ. 

Г Р Е Ц Ш И Т У Р Ц І Я . 

Ε π α [ λ . Ι. Σ τ α , [ Λ α . τ ΐ α ο θ υ , Ί κ α ρ ι α κ ά , ή'τοι ' ιστορία κα ι περι
γ ρ α φ ή τ η ς νη'σου ' Ι καρ ίας . Έν Σάμω 1893, σελίδες 161 σχήματος 8·°υ· 

Το πόνημα τοΰτο του λογιωτάτου Σταματιάδου, ω τών ελληνικών άρ-
χαιοτη'των και Ιστοριών οί γνώσται χρησιμωτάτας όφείλουσιν έκ πολλού συγ-
γραφάς, περιγράφει καταλεπτώς την 'Ικάρου νησον, την νυν ελληνιστί Νικαριάν 
όνομαζομένην, η πολιτικώς μεν υποτάσσεται τοις Τούρκοις, έκκλησιαστικώς δε 
τ φ μητροπολίτη της αυτονόμου νήσου τών Σαμίων διήρηται δε εις πεντε-
καιδεκα κεφάλαια, ταύτας έ'χοντα τάς έπιγραφάς' a') Γεωγραφική θέσις καί 
ορη 'Ικαρίας, β') Αρχαία ονόματα της νη'σου και πόλεις αύτης, γ') Ιστορία 
της 'Ικαρίας, δ') Θρησκεία τών αρχαίων Ίκαρίων καί διάδοσις του χριστιανισμού 

1 Ούτος έστι πιθανώς ό Μητροφάνης, ώπερ ό Μαργούνιος ετει 1584-ω γράμμα έγραψε 
τύποις ανέκδοτο ν. Legrand, Bibi. Hell., II, σ. XXXV. 

2 Παρέλειψα, φαίνεται, κατά την άντιγραφήν φρασιν ό'λην, ης ή έ'ννοια τοιαύτη· «προ-
νοείσθαι μεν τούτου»· κα'ι άλλα τινά λεξείδια λείπουσι, απερ ε'ικαστικώς ανεπλήρωσα, 
προσθεις αυτά εν άγκύλαις. 


