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словами, и притомъ греческими. 5) Въ первой утренней благодарствен
ной молитвѣ «Έκ του ύπνου έξανιστάμενος» вторая половина, начинаю
щаяся съ «Καί νυν φώτισόν μου» («И нынѣ просвѣти очи моя мыслен
ная...»), принята за новую молитву: писавшій, услыхавъ κα: νυν, принялъ 
его за «и нынѣ», соотвѣтственно «слава», раздѣляющему два тропаря. 
6) Въ нѣкоторыхъ случаяхъ рубрики переведены со словъ (въ самомъ 
началѣ, что и естественно) ; въ другихъ — транскрибированы (напр. 
'arhi tu mësoniqtiqu). Оригиналомъ для писавшаго былъ, какъ я ду
маю, іерусалимскій часословъ. Въ константинопольскомъ προοιμιακή 
начинается съ Είς το όνομα του Πατρός. . . . и имѣетъ болѣе длинную 
вступительную рубрику; первая молитва въ немъ озаглавлена: «ευ/ή 
ευχαριστήριος μεθ՝ ικεσίας наконецъ полунощница имѣетъ особое загла-
віе «Ακολουθία » Между тѣмъ въ славянскомъ часословѣ, которой 
самъ выдаетъ себя за іерусалимскій («послѣдованіе по чину св. іеру-
салимскихъ честныхъ монастырей»), всѣ эти мѣста ближе къ разобран
ному нами тексту (начало «Молитвами св. отецъ нашихъ», первая молитва 
не имѣетъ заглавія, послѣ второй читаемъ «начало полунощницы»). 

Б. Тураевъ. 

Ν ι κ ό λ α ο ς Μεσαρ ί της . 

Ό αρχιμανδρίτης Ανδρόνικος Δημητρακόπουλος είχε γράψει τα έξης εν τη 
Όρθοδόξω Ε λ λ ά δ ι κατά το 1872-ον έτος (σελ. 43 —44) . «Ο Εφέσου. Έν 
τφ υπ' αριθ. 355 (γρ. 365) χειρογράφω της εν Μόσχα βιβλιοθήκης της ίεοας 
Συνόδου υπάρχει σύγγραμμα, ου η αρχή λείπει, Ιπιγραφόμενον ούτω. Του Έ θ έ 
σου δ ιάλεξ ις μ ε τ ά των πρέσβεων τ ο υ π ά π α . Τίς δ 'Εφέσου ούτος εστίν 
άγνωστον* εκ του περιεχομένου δέ του πονήματος δηλοΰται οτι ην Κωνσταντι-
νουπολίτης, οτι περί το Ιτος 1210 ήλθον είς Νίκαιαν εκ 'Ρώμης πρεσβευταΐ τοΰ-
πάπα: ε'ιρήνην ζητοΰντες , ε'ιρήνην π ο θ ο ΰ ν τ ε ς , κ α τ ά σ τ α σ ι ν Ε κ κ λ η 
σιών ίμειρόμενοι, ά λ λ α καί κοσμικήν γ α λ η ν ό τ η τ α . Έκ δέ Νικαίας μετέ
βησαν εις Κωνσταντινούπολη, ό'που καί ό 'Εφέσου παρά του βασιλέως Θεοδώ
ρου του Λασκάρεως απεστάλη* καί οτι Ικέι διελέχθη προς τους πρεσβευτάς του 
πάπα, προεδρεύοντος του καρδιναλίου επισκόπου της Ισπανικής πόλεως Άλαβά-
νου, περί των άζύμων, περί του πρωτείου του πάπα καί περί της εκπορεύσεως 
του αγίου πνεύματος. Έστ ι δέ το σύγγραμμα σπουδής άξιον, διότι έν τη δια
λέξει ύπάρχουσι καί τίνα ιστορικά αξιόλογα». 

Το ούτω σπουδαίον πόνημα ανωνύμου τινός μητροπολίτου 'Εφέσου κατεχώ-
ρισεν ετει 1892 καί 1893-ω ό ρώσος αρχιμανδρίτης 'Αρσένιος εν τω περιοδικω 
βιβλίω: Чтенія въ Обществѣ любителей духовн. проев, (μέρος III, τεύχη 
Μαρτίου-Ίουλίου καί Σεπτ.-Δεκεμβρίου 1892. Μέρος III, τεύχος Ίανουαρ ου-Φε-
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βρουαρίου 1893) και εν ιδίω φυλλαδίω εκ σελίδων 90 ύπό την έπιγραφη'ν: НѢ-
коего митрополита Ефесскаго, XIII вѣка, не изданное досеіѣ произведе
т е , Москва 1893. Περί της εκδόσεως ταύτης έσημείωσα άνωνύμως ολίγα τινά 
έν τη Revue de l'Orient Latin (1893, τ. 1, σ. 624), κατόπιν δε άντιπαρέβαλον 
και το κείμενον αύτης προς τον έν Μόσχος κώδικα με σκοπον να γένη δευτέρα 
ορθότερα και προχειρότερα εκδοσις πονήματος έχοντος μεγάλην άληθως άξίαν εξ 
επόψεως Ιστορικής* και ό'τε τούτο έγίνετο, είχον αναγνωρίσει ό'τι ό ανώνυμος συγ
γραφεύς 'Εφέσου μητροπολίτης „και πρεσβευτής του Θεοδώρου Αασκώρεως ήτον 
ό μητροπολίτης της Έφεσίων εκκλησίας Νικόλαος, ου το ο'νομα είδον εν διαφόροις 
άντιγράφοις συνοδικού γράμματος του 1213-ου έτους, γνωστού δε προ έτων 
ικανών έκ της τριττης εκδόσεως του μακαρίτου Αλεξίου Παΰλοφ *). Ή συνταύ-
τισις του ανωνύμου Εφέσου μετά του μητροπολίτου τούτου Νικολάου είναι 
άσφαλη'ς, διότι αυτός ό ανώνυμος παριστά; εαυτόν αρχιερέα επι του συμβάντος έ'τει 
1212-ω θανάτου του πατριάρχου Μιχαήλ Αύτορειανου՛ κατ \άλλην δε μαρ
τυρία ν αύτοΰ εστάλη πρεσβυς είς Κωνσταντινουπολιν μετά την ώς πατριάρ
χου εκλογην Θεοδώρου του Ειρηνικού, επομένως δε περί το 1214-0ν έτος. Έν 
Κωνσταντινουπόλει διέτριψεν ολίγον καιρόν, κηδεύσας και την εκεί διαμένου-
σαν και άποθανοΰσαν μητέρα του α) . Έπανελθών δε ό Νικόλαος ε'ις ον τόπον 
διέτριβεν ό Λάσκαρις καΐ εκείθεν εις Νίκαιαν, όπου ό πατριάρχης Θεόδωρος ό Ει
ρηνικός ύπεδέχθη αυτόν δυσμενώς, μετέβη κατόπιν εις την μητρόπολίν του 3 ) . 
αυτόθι δε συνέγραψεν εν τφ 1215-ω έ'τει, ζώντος ετι του πατριάρχου Θεοδώ
ρου ?), τα απομνημονεύματα της πρεσβείας του, τουτέστι το υπό Αρσενίου εκ
δοθέν πόνημα ανωνύμου τινός 'Εφέσου μητροπολίτου. 

Ό μητροπολίτης ούτος Νικόλαος πρέπει τώρα νά συνταυτισθώ με Νικόλαον 
τον Μεσαρίτην, περί ου πολλάς ε'ιδη'σεις εδωκεν ημιν ό Α. Heisenberg επι τη 
βάσει πολυαρίθμων αξιόλογων ανεκδότων συγγραφών αύτοΰ τούτου του Νικο
λάου 5). Και δεν είναι μεν φανερόν εξ αυτών αν ό Μεσαρίτης υπήρξε μητροπο
λίτης 'Εφέσου, άλλ' οι άνακαλύφαντες εσχάτως καΐ άλλας αύτοΰ συγγραφάς 
καθηγηται Ε. Martini και D. Bassi κατέστησαν τον Μεσαρίτην βέβαιον μη-
τροπολίτην Εφέσου, διότι μία τών συγγραφών τούτων λέγει τον Νικόλαον φα-
νερώς έν τη υποθέσει της άρχιεπίσκοπον της 'Εφέσου 6) . 

"Ετερον πονημάτιον του Μεσαρίτου εξεδόθη κατά τρόπον δυσδιάκριτον ύπο* 
τοΰ προειρημένου ρώσου 'Αρσενίου, άποδόντος δηλαδή τοΰτο ε'ις τον Ύδροΰντος 
έπίσκοπον Νικόλαον. Τό πονημάτιον τοΰτο τοΰ Μεσαρίτου, συνταχθεν έ'τει 

1) Записки Новороссійскаго Университета. Одесса, τ. XII. Βυζαντινά Χρονικά, 
1897, τ. ΙΥ, σ. 160—166. Α. Pavlov, Fasciculus anecdotorum byzantmorum. 'Ev Π/πόλει, 
1898, σ. 132—139. 

2) 'Εκδόσεως 'Αρσενίου σ. 12—15, 29—30. 
3) Αυτο'θι σ. 69—71. 
4) О ѲеоЬюро̂  απέθανε κατά ιανουαριον τοΰ έτους 1216 και ούχ\ 1215, ώς έκ τυπωτι

κής έτυπωθη παραδρομής εν τ?) περί Θεοδώρου του Ειρηνικού διατριβή μου. Byzant. Zeit. X, 
σ. 186.. 

5) Α. Heisenberg, Analecta. Mitteilungen aus italienischen Handschriften byzan
tinischer Chronographen. München 1901, σ. 19—30. 

6) E. Martini e D. Bassi, Un codice de Nicolò Mesarita. Napoli 1903, σ. 10. 
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1206rü), εύοίσκεται- έν:τω՝214-ω κώδικι της εν Μόσχα συνοδικής βιβλιοθήκης, 
κατά δε την Ικδοσιν του Αρσένιου είναι έπιγέγραμμένον ούτως* "Ετους «/.ζψιεΛ 

(γράφε сфіг'). Διάλεξις του καρδηναλιου Βενεδίκτου μετά των εν τ?) πόλει μο
νάχων συγγρα<ρεΤσα; πάρα του μεσαρίτου· μηνι -Σεπτεβρίω κθ ημέρα'ζ, Ίνδ. ι». 
Ό " 'Αρσένιος' δεν διέκρινεν εν τω μεσαρίτου (=Μέσαρίτου) κύριον όνομα, άλλ' 
άπλην λέξιν σημάίνουσαν κατ* αυτόν μεσ ίτην , μ ε σ ά ζ ο ν τ α , ::ώς φανερώνει η 
ρώσικη' του μετάφρασις*). 'Οπωσδήποτε μανθάνομέν εκ του πονηματίου τούτου, 
ότι ό Μεσαρίτης ετει 1206-ω εύρίσκετο εν՛ 'Κ/πόλει, ώς δε φαίνεται είναι διά-
φορον της εν 'σελ! 23 των 'Αναλέκτων Heisenberg αναφερομένης διαλέξεως. 

Έν П/πο'λει, 19 Φεβρουαρίου 1904. 

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

Εις κατάλογον՛ (μητροπολιτών Παλαιών Πατρών. 

Μεταξύ των σελίδων 247—255 των ύπο Ernst Gerlanđ εκδοθεισών Neue 
Quellen zur Geschiente des lateinischen Erzbistums Patras (Leipzig 1903) 
κατεχωρίσθη τδν επισκόπων αρχιεπισκόπων κα՝ι μητροπολιτών των Παλαιών 
Πατρών κατάλογος συντεταγμένος υπό Σταυράκη Αριστάρχου, συμπεπληρωμέ-
νος δε υπό του Η. Gelzèr. 'Έβδομος εν αύτω μητροπολίτης αναγράφεται Θεό
δωρος ό Σανταβαρηνος μεταξύ των ετών 8 6 5 — 8 7 9 , ο τι δε περί της εν Πά-
τραις αρχιερατείας του Θεοδώρου τούτου γινώσκεται, πηγάζει εκ της ·επ ονό
ματι Νικήτα Παφλαγόνος φερομένης συγγραφής περί του πατριάρχου 'Ιγνατίου' 
αλλ' η συγγραφή αύτη είναι ψευδώνυμος και κατασκεύασμα του 13-ου α'ιώνος, 
μεστή δε και ψευδών και αναληθών ειδήσεων εφευρεθεισων σκοπίμως υπό του 
σκότιου αύτης συντάκτου. Ψευδές ωσαύτως είναι ο τι παρά τω Ψευδονικητα 
λέγεται περί χειροτονίας απροσδιορίστου τινός Θεοδώρου ως μητροπολίτου Πα
τρών (Migne Patrol, gr. 105, σ. 572), διότι τοΰτο ούδαμόθεν βεβαιοΰται, τουν
αντίον δέ το περί αύτοΰ՝ ψευδός και υπεδείχθη ηδη και εξηγη'θη (όρα το μέχρι 
σήμερον μένον άνευ αναιρέσεως ημέτερον βιβλίον: Ή ψευδωνυμία και η νοθεία 
του φερομένου έπ' ονόματι Νικη'τα Παφλαγόνος βίου του πατριάρχου Ίγνατίου.-
Έν Τεργέστη 1899, σ. 81—83). Το όνομα λοιπόν Θεοδώρου, και δη του Σαντα-
βαρηνου, δέον να έξαλειφθ?) εκ του ρηθέντος καταλόγου των Πατρών. 

Έν τω αύτω καταλόγω υπ' αριθ. 23 (σελ. 250) αναγράφεται ώς μητοοπο-
λίτης τω 1366-ω ετει. είς τις Παρθένιος, ό δε Άριστάρχης ε'ις πίστωσιν της 
υπάρξεως αύτοΰ βασίζεται εις τα Acta Patr. Ι, σ. 490 και είς το Corpus in-
script. Graec. αριθ. 8771. Άλλα τα Acta Patr . ουδέν περί τούτου λέγουσιν, η 
δέ έν τω Corpus επιγραφή 7881 είναι ούχι του 1366-ου άλλα του 1766-ου 
έτους, ώς απεδείχθη εν τοΤς ημετέροις «Διορθωτικούς είς χριστιανικάς έπιγρα-

1) Николая Гидрунтскаго три записи о собесѣдованіяхъ Грековъ съ Латинянами 
κτλ. Новгородъ 1896, σ. 3—6. Ό 'Αρσένιος άντ\ του έτους 1206 σημειουται έσφαλμε'νως το 
έτος 1207. 


