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Albert Ehrhardt, tlberlieferung und Bestand
und homiletischen
Anfangen

bis zum

Literatur

der

hagiographischen

der griechischen Kirche von

den

Ende des 16. Jahrhunderts. Erster Teil, Die

tyberlieferung. 5 Lieferung (σελ. 593-717 καί I.-LVIIL) καί II.
Bandl.Lieferung (οελ. 1-144). J. C. Hinrichs Verlag, Leipzig 1937l.

Ό καθηγητής Erhardt, συνεχίζων τήν έκτύπωσιν τοϋ ώς ανω περι
σπούδαστου έργου του, παρέδωκεν εις τήν δημοσιότητα κατά τό λήξαν έτος
δυο είσέτι τεύχη, ών τό μεν πρώτον αποτελεί τό τελευταΐον μέρος τοϋ πρώτου
τόμου και τήν αρχήν τοϋ δευτέρου, τό δε δεύτερον αρχήν καί έξακολούθησιν
τούτου.
Έν τώ μετά χεΐρας πρώτω τεύχει, συνεχίζεται ή έκθεσις τών μηνολογίων
τών μηνών Μαρτίου — Αΰγούστου καί παρέχονται προσθήκαι καί διορθώσεις
κατά σελίδας εις τά μέχρι τοϋδε έκδοθέντα (σελ. 702-717). Έν τώ αύτφ
τεύχει άρχεται έν συνεχεία δ επόμενος τόμος (σελ. I-LVIII.), δστις συνεχίζεται
καί έν τφ έπομένφ τεύχει (σελ. 1-144).
Τοϋ τόμου τούτου προηγείται πρόλογος, έν φ δ σ. έπεξηγεΐ τό περιεχόμενον τής έν αύτφ περιλαμβανομένης έπιστημονικής αΰτοϋ έρεύνης έπί τών
μαρτυρολογίων, ήτις είχεν άνατεθή αύτφ υπό τοϋ αειμνήστου διδασκάλου
ημών A. von Harnack.
Ό σ. έκθέτει τά τής έπιπόνου έργασίας του προς γνωριμίαν αύτοϋ
μετά τών χειρογράφων καί αναφέρει τάς σχετικάς δυσχερείας, μετά τών δποίων
είχε νά παλαίστ). "Ενεκα ακριβώς τών ανυπερβλήτων τούτων δυσχερειών
πολλά χειρόγραφα τφ κατέστησαν απρόσιτα.
Ή συστηματική έ'πειτα κατάταξις τών διαφόρων χειρογράφων καί τοϋ
έν αύτοΐς περιεχομένου άνομοιειδοΰς δλικοϋ άπετέλεσαν τό σπουδαιότερον καί
έπιπονώτερον τμήμα τής έργασίας του, εις δ έν τούτοις σπουδαίως έβοηθήθη
υπό τοϋ Μηνολογίου τοϋ Μεταφραστοϋ, τοϋ άνήκοντος εις τό τρίτον μέρος τοϋ
ι' αιώνος. Τά προς έρευναν χειρόγραφα κατετάχθησαν εΐς τέσσαρας δμάδας:
Εις τήν πρώτην δμάδα περιλαμβάνονται τά χειρόγραφα (περίπου 230)
τών μηνολογίων τοϋ Μεταφραστοϋ, τά οποία διαιρεί εις τρεις κατηγορίας,
τήν τοϋ «βραχυτέρου», τοϋ «εύρυτέρου» καί τοϋ «μικτοϋ Μεταφραστοϋ».
Ή δευτέρα δμάς (έκ 10 περίπου χειρογράφων) άποτελεΐται από τά δύο
αύτοκρατορικά μηνολόγια τοϋ ια'αιώνος, τά όποια χαρακτηρίζονται διά τών
εις τό τέλος περιεχομένων ευχών υπέρ τοϋ αύτοκράτορος.
Ή τρίτη δμάς (έκ 49 περίπου χειρογράφων) διακρίνεται έκ τοϋ δτι τά
εΐς ταύτην άνήκοντα μηνολόγια ούδεμίαν σχέσιν έχουσι προς τά κείμενα τοϋ
1 Πρβλ. ήμετέραν βιβλιοκρισίαν έν τφΙΒ'. τόμφ τής «Έπετηρίδος τής Εταιρείας
τών βυζανιινών σπουδών» σελ. 520 - 523.
Επετηριϊ Εταιρείας Bvzant. Σπουδών, έτο? ΙΓ'.
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Μεταφραστοΰ. Τέλος ή τέταρτη όμάς, εκ 253 περίπου χειρογράφων, περιέχει
μεταγενεστέρας ομιλίας καί πανηγυρικούς. Περιέχει δε έκαστον τών χειρο
γράφων τό κείμενον ενός μονομερώς συγγραφέως.
Τό σΰνολον των χειρογράφων τών τεσσάρων τούτων ομάδων άνήρχετο
εις 545 περίπου χειρόγραφα, τών οποίων ή συστηματική κατάταξις πολυν
παρέσχε κόπον είς τον σ. διά τό άνόμοιον αυτών. "Ενεκα τούτου δεν κατωρθώθη να προσαρμοσθοϋν εις την κατάταξιν ταΰτην τών ως άνω τεσσάρων
ομάδων πάντα τά χειρόγραφα. Τα άπομείναντα χειρόγραφα διαιρεί δ σ. εις
πέντε περαιτέρω ομάδας:
Την πρώτην την περιέχουσαν άγιογραφικά καί ομιλητικά κείμενα άσχετα
προς τους έορταστικούς κΰκλους, τά οποία ό σ. άποκαλεΐ «μή μηνολογικάς
συλλογάς». Ταΰτα ήσαν προωρισμένα διά την κατ’ ιδίαν αναγνωστικήν χρήσιν
τα>ν μοναχών, κληρικών καί λαϊκών, είναι δέ περί τά 300 χειρόγραφα.
Τήν δευτέραν ομάδα άποτελοϋσιν 100 περίπου χειρόγραφα περιέχοντα
ομιλίας άναφερομένας είς αποστόλους, μάρτυρας, άσκητάς καί λοιπούς αγίους.
Τήν τρίτην ομάδα εξ 152 περίπου χειρογράφων, τήν οποίαν ό σ. άποκαλεί «μονομερή παράδοσιν», περιέχουσαν άγιογραφικά κείμενα άναφερόμενα
είς ώρισμένους αγίους.
Τήν τετάρτην ομάδα άποτελουμένην από τάς είς 105 χειρόγραφα περιεχομένας ακολουθίας περιεχούσας μετά τών ασματικών καί τυπικών στοιχείων
αυτών καί άγιογραφικά κείμενα.
Τήν πέμπτην ομάδα άποτελουμένην εκ 390 περίπου χειρογράφων πατέ
ρων καί βυζαντινών θεολόγων, έν τοϊς όποίοις περιελήφθησαν άγιογραφικά
κείμενα περί τών σχετικών συγγραφέων.
Άλλ’ εκτός τών αμέσων τούτων πηγών, ό σ. είχε προ οφθαλμών καί
τάς έξης: 1ον) παραπομπάς εξ άγιογραφικών καί ομιλητικών κειμένων εΰρισκομένας είς άλλα εκκλησιαστικά συγγράμματα, πρακτικά συνόδων καί ανθο
λογίας, ώς, φέρ’ εΐπεΐν, τά παρ’ Εύσεβίφ ευρισκόμενα αποσπάσματα περί τών
μαρτυρίων τοΰ Πολυκάρπου Σμύρνης καί τών μαρτύρων Λουγδούνου καί
Βιέννης καί 2ον) μεταφράσεις εκ τής ελληνικής άγιογραφικής φιλολογίας εις
άλλας γλώσσας καί ίδίφ τάς άνατολικάς, τάς σλαυϊκάς καί αυτήν τήν λατινικήν,
είς άς πλεΐστα στοιχεία τής ελληνικής παραδόσεως διετηρήθησαν.
Ό σ. έπεξηγών τήν μέθοδον τής εργασίας του τονίζει 1ον) δτι περιωρίσθη είς τό minimum τής παλαιογραφικής έρεύνης τών χειρογράφων, τά
όποια είχε προ οφθαλμών, παραμελήσας εν πολλοις καί αυτήν έτι τήν περι
γραφήν τών χειρογράφων, ένεκα τών τεχνικών δυσχερειών, μετά τών οποίων είχε
νά παλαίση. 20ν) δτι διά τούς αυτούς τεχνικούς λόγους είς τούς καταλόγους
τών άγιογραφικών καί ομιλητικών κειμένων περιορίζεται νά άναφέρη τήν
αρχήν μόνον αυτών καί μάλιστα έκ τούτων μόνον τών γνωστών έκ τών χειρο
γράφων τής πρώτης χριστιανικής καί τής βυζαντινής εποχής. Τών μεταγενε
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στέρων χειρογράφων ή αρχή δεν άναφέρεται καί διά τοΰτο τά εν τώ τίτλφ
τοϋ συγγράμματος «απ’ αρχής μέχρι τέλους τοΰ 16ου αίώνος» άναφέρονται
μόνον εις τά χειρόγραφα, ουχΐ δέ κα'ι εις τά κείμενα. 3ον) παρέχει αύστηρώς
τά υπό των χειρογράφων άναφερόμενα ονόματα των συγγραφέων τών ομι
λητικών κειμένων, χωρίς νά έπεκταθή εις τό ζήτημα τής γνησιότητος αυτών,
περιορισθείς ως προς τοΰτο εις όλίγιστα μόνον κείμενα. 4ον) σχετικώς προς
τά ονόματα τών μαρτύρων καί αγίων διετήρησε τάς γραφάς τών χειρογράφων
καί συναξαρίων τής Κωνσταντινουπόλεως. Ή παρατηρουμένη συνεπώς δια
φορά γραφής δέον νά άποδοθή εις τάς έμφανιζομένας παραλλαγάς καί οΰχί
εις τυπογραφικά λάθη. Τους αγίους καί μάρτυρας τής δύσεως αναφέρει διά
τών λατινικών αυτών ονομάτων πλήν τών έχόντων ελληνικά ονόματα. 5ον) ή
περιγραφή τών κειμένων γίνεται έν συντομία έν τώ a' μέρει εν άντιθέσει
προς τό β' οπού εξετάζονται εγγύτερον κατά κατάλογον διαιρούμενου εις
5 μέρη α) άγγελοι καί άγιοι τής Π. Δ., β) άγιοι τής Κ. Δ., γ) μάρτυρες τών
ρωμαϊκών διωγμών (συμπεριλαμβανομένων καί τών Περσών μαρτύρων), δ)
παλαιοχριστιανικοί άγιοι μέχρι τέλους τοϋ ζ' αιώνος (συμπεριλαμβανομένων
καί μαρτύρων τής μεταγενεστέρας εποχής) καί ε') βυζαντινοί άγιοι από τών
αρχών τοΰ η' μέχρι τών μέσων τοΰ ιε' αιώνος (συμπεριλαμβανομένων καί
τών νεομαρτύρων).
Τά ομιλητικά κείμενα διαιροΰνται εις δύο μέρη, τά άναφερόμενα εις τάς
δεσποτικάς καί θεομητορικός έορτάς καί δεύτερον τά άναφερόμενα εις τάς
λοιπάς κινητάς εορτάς. Εις τό τέλος τοΰ δλου έργου άκολουθοΰσιν άλφαβητικοί κατάλογοι τών χειρογράφων (κατά βιβλιοθήκας) τών μαρτύρων, τών
αγίων καί τών συγγραφέων.
Έν τέλει ό σ. τονίζων δικαίως τάς δυσκολίας, ας παρουσίασεν ή συγ
γραφή συγγράμματος, δι’ ήν έπρεπε νά ληφθοΰν ΰπ’ όψει περί τά 2750
χειρόγραφα, ζητεί τήν επιείκειαν διά τάς τυχόν παραλείψεις καί εκφράζει τάς
ευχαριστίας του προς πάντας τούς συντρέξαντας αυτόν εις τό δυσχερέστατου
επιστημονικόν έργον του.
Μετά τον πρόλογον τοΰτον, έν φ, ως βλέπει ό άναγνώστης, ό σ. άναλύει
τήν δλην επιστημονικήν αύτοΰ εργασίαν, άκολουθεΐ άλφαβητικός κατάλογος
τών βιβλιοθηκών εις ας ύπάρχουσι τά χειρόγραφα, τά όποια εν τή επιστη
μονική αύτοΰ έρεύνη ειχεν ύπ’ όψει, σημειών δι’ άστερίσχου τάς βιβλιοθήκας,
τάς οποίας ό ίδιος ό σ. έπισκέφθη. Διά τοΰ καταλόγου τούτου περατοΰται
καί τό περιεχόμενον τοΰ πρώτου μετά χεϊρας τεύχους.
Έν τώ δευτέρφ τεύχει τω περιέχοντι τό πέμπτου μέρος, εξετάζει ό σ.
τούς άρχαίους πανηγυρικούς καί τά όμιλιάρια, διαιρών αυτά εις πέντε
παραγράφους. Έκ τούτων έν τω μετά χεϊρας δευτέρφ τεύχει περιέχεται
ή 1η παράγραφος περί τών έτησίων, ή 2“ περί τών εξαμήνων πανηγυ
ρικών καί μέρος τής 3η? παραγράφου περί τών ίταλοελληνικών έτησίων καί
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εξαμήνων πανηγυρικών, έξ ών περιέχονται μόνον οί ετήσιοι πανηγυρικοί.
Είναι περιττόν νά τονίσω δτι ή εις τά δυο νέα τεύχη παρεχόμενη επιστη
μονική έρευνα είναι απολύτως τής αυτής ποιότητος προς την εις τά προη
γούμενα τεύχη περιεχομένην καί περί ής ή εν σελ. 520 - 3 τοϋ τελευταίου
τόμου τής Επετηρίδας βιβλιοκρισία μου. Ή επιστημονική εργασία καί
έρευνα διακρίνεται καί πάλιν διά τήν συστηματικότητα, τήν προσεκτικήν καί
λεπτολόγον κριτικήν της, ιδία ώς προς τάς γενομένας εκδόσεις των χειρογράφων.
Ευχόμεθα ταχεΐαν άποπεράτωσιν τής έκδόσεως τής πολυτίμου επιστημο
νικής έρεΰνης, ήτις θά άποτελέση θησαυρόν πολύτιμον, κατ’ άμφοτέρας τάς
έννοιας τής λέξεως, διά πάντα άσχολουμενον μέ τήν ιστορίαν των ιερών προ
σώπων τής Εκκλησίας, τά όποια υπήρξαν οί δημιουργοί τής εκκλησιαστικής
ιστορίας.
ΑΜΙΛΚΑΣ Σ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ
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