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Perquam gratum mihi factum esse confiteor quod, cum nostrae universitatis nomine primum loqui 

iubeor, res me vocat laetissima, quae sunt saecularia quarta vestrae inclutae universitatis: quae condita a 

principe, deliciis non tantum Suevorum, sed Germanorum omnium, qui patris patriae nomen mereri sese lion 

posse ratus est, nisi etiam litterarum Studium sancto amore coleret, augeret, firmaret, Semper unicam laudem 

in vero investigando et docendo quaesivit et munus magistrae iuventutis non solum Sueviae, sed totius 

Germaniae ita obiit, ut multum ad amorem fidemque patriae in animis iuvenum suscitandam et sustentan-

dam conferret, itaque dignissimam se praestitit, cuius saecularia, quae prima sororum Germanarum post Imperium 

renatum celebrat, omnes eximio prosequantur amore et desiderio. Ac profecto nomen almae vestrae Eber-

hardinae Carolinae cum tot tantisque luminibus Germaniae quae sunt in ore omnium adeo coniunctum est, nunquam 

ut ab eorum memoria dirimi queat. Si autem prae ceteris academiae, ut quae sororum instar necessitudinis 

caritatisque vinculo consociatae sint, hunc diem festum, ac si ipsis venisset, celebrant, nostra etiam singularem 

sibi videtur habere causam laetitiae, cum et similitudinem originis fatorumque secum recolit et imaginem 

mutui praeceptorum auditorumque commercii ante oculos sibi ponit. Quinquaginta enim fere annis ante 

vestram condita eidem saeculi ingenio lucis libertatisque appetenti originem suam debet et tenebris in qui-

bus partes Germaniae septentrionem spectantes simul cum vicinia iacebant dissipandis et veritatis defensori-

bus instruendis per satis ampluni temporis spatium sola non minus acriter et strenue operam dedit quam 

vestra in regionibus meridiem versus sitis. Atque propositi bene consciae, etsi longo terrarum intervallo 

disiunctae, ne praeceptorum quidem auditorumque communione privae esse voluerunt. Yenit ad nos, 

postquam etiam apud vos sedem collocavit, Hermannus ille Buschius, qui fuit Teutonum phoenix, venit 

Davides ille Chytraeus, vestrae disciplinae alumnus et egregium nostrae academiae per dimidium saeculum 

decus, venerunt frater liuius Nathanael, linguae latinae professor, Ioannes Georgius Godelmannus, postquam 

apud vos dissertatione de litis contestatione scripta insigni cum laude tirocinium posuit, ut hic ius feudale 

et criminale doceret, denique, ut ad recentissima tempora descendam, Georgius ille Brunsius, columna iuris 

Romani, qui apud vos curriculi academici et exordium et proventum habuit faustissimum. Hinc autem ad 

vos migraverunt principes inter iurisconsultos Germaniae, Wetzelius, Victor de Meibom, Wachius, et quiexcellit 

inter anatomiae professores nostrates, cuius etiam nunc institutione egregia fruitur fruaturque diu vestra 

academia, Henkius apud nos optimo cum eventu docuit suique memoriam reliquit gratissimam, et quotannis 

vobis mittimus commilitones qui iam diu aliquantisper vestrae amoenissimae urbis Musis sese dicare in 

deliciis habere coeperunt. Itaque cum vobis quatuor saecula gloriose peracta gratulamur et quod auspica-

tissimum sit precamur, ut quintum his imprimisque ultimo par sit, etiam optamus ut eodem caritatis 

vinculo coniuncti simus. 

Iam ego destinatus, qui publico testimonio exprimerem, quo nos erga vos essemus animo, id 

respiciendum putavi, ut locum scriptioni meae eligerem qui cum studiis cohaereret quae a vestra universitate 

originem sumpserunt vel insigni cum laude culta sunt neque prorsus alienus esset a rebus, quae hodie animos 

omnium movent, quibus liistoria rerum liumanarum cordi est. 

Ac fuit quidem laus vestrae universitatis communis cum nostra et Wittembergensi, quod saeculo 

X V I eius professores, Iacobus Andreae, qui etiam cancellarii inunere functus est, Martinus Crusius, ut 

noster Davides Chytraeus et Philippus Melanchthon Wittembergensis, epistularum commercio cum Graecis 



inito summa cum assiduitate operam dederunt, ut de rebus ecclesiae Graecorum iam per multa saecula a 

Romana separatae certiores fierent; peculiare vero vestrae universitatis meritum est, quod iidem aliique eius 

praeceptores etiam de condicione linguae, locorum, monumentorum graeci Orientis, qualis ipsorum aetate 

esset, sese edoceri cupiverunt. Martinus ille Crusius non solum de statu Athenarum, quae utrum omnino 

essent necne illo tempore fere nesciebant, sed etiam de lingua, qua Graeci utebantur, nomiulla cum viris 

doctis communicavit primusque Germanorum eam in scribendo ipse usurpavit aliosque docuit. Steplianus 

autem Gerlachius, vestrae academiae discipulus, postea praeceptor et cancellarius, qui inde ab anno 

CIOIOLXXII I usque ad CIOIDLXXVII I apud Davidem de Ungnad, oratorem Caesareum, Constantinopoli 

contionatoris munere functus est, et Salomon Schweigger, alumnus stipendii Tubingensis, e quo, ut cum 

Frischlino vestro loquar, velut ex equo Troiano viri illustres prodierunt, qui inde ab a. C IOIOLXXYI I I 

usque ad a. CIOIOLXXXI apud illius successorem, Ioachimum de Sintzenclorff, eodem munere functus est, 

et in litteris ad Crusium datis ab eoque in Turcograecia a. CIOIOLXXXII I I publici iuris factis et in diariis 

postea in lucem prolatis ') primi de moribus Graecorum suae aetatis rettulerunt, multa de inscriptionibus 

et libris manuscriptis ab ipsis Constantinopoli visis adnotaverunt itaque etiam post Petrum Gillium, qui 

Francisci I Galliae regis iussu haue urbem petiverat, multa ad cognitionem antiquitatum capitis, "/.ειμ^λκιο-

γείον et μουσείο υ quod olim fuerat totius mundi contulerunt, eorumque commentarii etiam nunc magni 

aestimandi sunt, praesertim cum Constantinopolis vel post Cangii Historiam Byzantinam et Bandurii Im-

perium Orientale, opera utilissima, descriptione egeat topograpliica et histoiica. 

Quo magis vero nunc omnium oculi Constantinopolim conversi sunt, eo magis denuo exoritur 

quaestio iam saepenumero agitata, quid nobis operum Graecorum et scriptorum et sculptorum inde exspe-

ctari possit. Immo ad hanc paene invitari videmur dono illo X X X Y codicum bibliothecae Corvinae, cuius 

relliquias Buda a Turcis Constantinopolim avectas esse plus semel negatum erat, ante ipsum bellum modo 

exortum a Sultano academiae Budensi facto: quod ego oinen esse velim auspicatum spei quam mente foveo 

fore ut etiam multa opera Graeca atque inter haec etiam quae deperdita dueuntur adhuc per vastum Impe-

rium Turcicum dispersa e barbaria solvantur atque reddantur Graeciae, quae iam diu Alpes trausvolavit, ut 

unus e doctissimis Graecis Joannes ille Argyropulus Keuchlino vestro Eberhardi, conditoris vestrae univer-

sitatis, in itinere Italico comiti confessus est. Quamquam enim et incendiis, quae ut pestis Constantinopoli 

saevire solent, et ira victorum plurima opera perieriint, tarnen etiam urbe in Turcarum dicionem redacta 

omnes sciuut multa ruinam fugisse, e quibus memoria litterarum Graecarum in Occidente per multa saecula 

fere oblivione obruta renasceretur moxque tarn laete effloresceret, ut etiam reliquarum fere omnium scientia-

rum Studium magnum aeeiperet incrementum. Atque etiam postquam fuerunt, qui, ut aliquando Steplianus 

Gerlachius2), codices Graecos Constantinopoli iam ullos reperiri negarent, tot tantaque opera in Galliam 

potissimum et Britanniam portata sunt totque ab exploratoribus novissime in Orientem missis extare perhibentur, 

ut etiam nunc thesauriis inexhaustus dicendus ac vix spes frustratura sit eum qui indefessa sollertia et 

prudentia in codicibus riniandis atque conquirendis operam suam collocare velit. Etiam nunc latere magis 

quam deesse eos apparebit. 

Quae cum ita sint neque ab hac occasione alienum neque historiae scientiarum curiosis ingratum 

fore spero in lucem protractum opusculum, ortum illud quidem sub idem fere tempus, quo Tubingenses, 

quos supra laudavi, ad Graecos Constantinopoli degentes vel litteras dederunt aeeeperuntque vel ipsi ibi 

commorati sunt, et scriptum graeco saeculi XY I sermone de inscriptionibus monumentorum metricis et codi-

cibus illo tempore Constantinopoli et Rliaedesti in bibliothecis Graecorum visis. Quam spem äuget, primum 

quod nonnulla nova de monumentis hodie extantibus diseimus, deinde quod una inscriptio XV I I I versibus 

*) Stephan Gerlachs dess Aelteren Tage-Buch, herfür gegeben durch Seinen Ε11 ekel M. Samuelein Gerlaehium, Franckfurth 

am Mayn 1674. 

Salomon Schweigger, Ein newe Keyssbeschreibung aus Teutschland Nach Constantinopel, Nürnberg 1608 (1619 2). 
a) Yide Tagebuch p. 116. 
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politicis qui dicuntur comprehensa periisse videtur, denique, id quod summum est, quod opera in illo opusculo 

enumerata magna ex parte vel pro deperditis habentur vel saltem rarissima sunt, quae, etiamsi iam non 

extarent, usque ad illud tempus salva fuisse scire magni refert, vel quorum notitia omnino hoc opusciüo 

continetur. Atque sunt inter haec pretiosissima, e quibus hoc quidem loco pauca, sed quae ad omnes 

scientiae partes pertineant, delibasse satis habeo: ac primum quidem e theologicis commentarios Symmachi in 

Vetus Testamentum, Aquilae et Athanasii in psalterium, Theodoreti in scripturam sacram, Nicetae in YetusetNovum 

TestamentuDi catenas, Bemarchii quatuor evangeliorum paraphrasin, Pseudo-Iustini et Cyrilli in Areopagitam com-

mentarios, Eusebii contra Porphyrium et de martyribus librum, Leontii contra Iudaeos, Amphilochii contra 

Dioscorum et de Iudaeis, Arianis, Pneumatomachis libros, Zachariae rhetoris historiam ecclesiasticam, 

Anastasii Sinaitae άγκυρωτον, Zonarae in octoechum loannis Damasceni commentarium et contra Latinos 

librum, Sabini synodorum epitomen; deinde ex iis quae ad ins pertinent, commentarios Thalelaei, Symbatii, 

Cyrilli, Photii in legum canonumque collectiones; tum ex iis quae spectaut medicinam et historiam 

rei naturalis, Crateuae Rhizotomi de materia medicinae, Theodori Meliteniotae, loannis et Michaelis 

Glycarum, Marci Eugenici de astronomia libros; denique quae .si repperirentur incredibile dictu quantum 

excitarent philologorum et historicorum gaudium, Menandri et Philemonis comoedias, Philochori, Theopompi, 

Ephori, Pausaniae, Eunapii historias, Bemarchii et loannis Anagnostae vitani Constantini Magni, Zosimi 

λίζεις, denique numerum maximum opusculorum Eustathii, Michaelis Pselli, Theodori Prodromi, Manuelis Cama-

riotae, Georgii Zegabeni. Atque nonne si de historia condicionis, qua opera Graecorum ad nos pervenerunt, recte 

iudicare volumus, plurimum interest ut sciamus lihaedesti, in urbe exigua Thraciae, sub finem saeculi XV I fuisse 

superstitem magnam partem horum ipsorum quae modo enumeravi operumV Quamquam autem non sunt 

meri simplicesque indices librorum omnium quotquot in singulis bibliothecis extabant, sed fere rariorum et 

pretiosorum et quamquam auctor in nonnullis aperte erravit, id quod in Graeculo illius aetatis nemo mira-

bitur, ita ut cautione opus sit, tarnen si quid video, nihil est quod nos adducat* ut iidem eius in dubitationem 

vocemus et haec opera tunc in illis bibliothecis fuisse negemus. 

Continetur autem hoc opusculum ineditum, quod iure tanti pretii visum est Petro Lambecio, ut in 

Supplementum Corporis Historiae Byzantiuae recipere constitueret codice bibliothecae Palatinae Vindobo-

nensis chartaceo saeculi XV I folioruin LIV formae quam dicunt qL ^dratae, qui inter codices Historiae 

Graecae olim fuit XL IX , nunc est XCVII I -) et inde ab anno C I3 I0CCLIV 3 ) unum tomum efficit cum 

codice eiusdem ordinis, qui olim fuit XX I I , nunc est XCIX , continenti illo quidem inde a folio I usque ad 

X I V : ' Ι ω ά ν ν ο υ σικελιωτου σΐνοψις χρονική and άδάμ την αρχήν λα β οίο α και πάσας ΰιεξιοϋσα τάς επί 

γης μεν άλας βασιλείας τους τε της ν.ι»νσταντινουπόλεως βασιλείς -και πατριάρχας ακριβώς /.αταλέγχουσα (sie 

habet pro καταλί-γουαα) ί'ως των χρόνων τής βασιλείας κομνηνοϋ &εο()ώρου λάσκαρι , et a folio X V usque ad 

X X X V : τor άζροπολίτον κυροϋ και μεγάλου λογο&έτου επιτομή άρχή (sie habet pro άρχής) της 

ρωμαίο)ν επικρατείας' κάκ τίνος ν.ατάγονται και πώς ρωμαίοι εκλή&ησαν. 

Iam gratiosissime consociata benivolentia eorum qui Sverini rebus nostris consulunt et liberalitate 

eorum qui bibliothecae Palatinae praesunt factum est, ut codex huc transmitteretur, postquam ab Isidori 

Hilbergi comitate, quam haud semel expertus sum, speeimen apographi ea qua solet diligentia facti nactus 

sum, ut hoc denuo cum codice conferre, reliqua manu mea exarare potuerim. Ac nunc quidem pauca sunt 

de codice quae praemittam: plura aptius in quaestione de origine et fatis opusculi instituenda proferentur. 

Facillime distinguuntur duae partes re, manu librarii, proprietate chartae diversae, quarum prior 

*) V. comment. de bibl. Caesar. IIb. I p. 147. 

'·*) Cf. praeter Lambecium 1. 1. Nesseiii catal. part. Y p. 151 et Kollarii supplementum comment. Lambec. p. 7ö0 sq. 
:i) Hoc. ut lmmanissime mecum communicavit Josepbus Hauptius, bibliothecae Palatinae custos, consequitur e numeris 

et litteris tegumento codicis impressis: 17* G * L * B * \ * S* B* -54* quae significant: Gerhardus Liber Bavo Van Swieten 

Bibliothecarins 1754. 



(fol. I usque ad L ) de inscriptionibus et codicibus Constantinopolitanis, altera (fol. LI iisque ad fiiiem i. e. 

fol. L I I I I b ) de bibliotheca Rhaedestina agit. Sed etiani auctorem vel concinnatorem diversum esse apparebit 

rationem descriptionis consideranti: adeo aliena est diligentia et cura eius qui partem priorem concinnavit 

non solum de origine et argumento inscriptionum disserens, sed etiam quam accuratissime titulos operum, 

nomina, nonnunquam etiam aetates scriptormn et initia operum referens saepissimeque materiam chartae 

adnotans, a neglegentia et incuria eins qui indicem codicum Rhaedestinorum conscribillavit ita ad fiiiem 

properans aegre ut titulum operis simul cum nomine auctoris poneret. In utraque autem parte codicis 

nobis iam non esse servatam manum auctoris ipsius, sed opellam librarii quid scriberet parum curantis et 

verba dictata saepe parum intellegentis, mendorum non solum repetitorum, sed perpetuorum proprietas lucu-

lenter demonstrat. Haec quidem corrigendi ins sine dubio nobis vindicandum est. Quae cum ita sint, opus-

culum ita quidem, ut in codice legitur, visum est edere, peccata autem quae librario tribuenda viderentur, 

correcta in textu ponere, ita tarnen ut ea quae constanter occurrunt, ut κόλλες μεταξοταϊς (βιββάκινες, βι-

βράινες) pro κόλλα tg μεταξωταΐς (βιββάκιναις, βεβράιναις), πάλαι pro πάλε, ληπη pro λείπει, άρχηνά pro 

αρχινά, ξ/ρολόφου pro ξηρολόφον, σχολέων pro σχολίων, βιβράινο pro βεβράινο, κίρρου pro κίρρον, μετ 

ωνομασΰεις pro μετονομασίες, σοστω pro σωστό, μα/.εδώνος pro μακεδόνος, καδδένα pro καδένα, άρράβων 

pro αράβων, Ιωσσήπον pro ίωαηπον, semel indicasse satis haberem, accentus vero, spiritus, signa interpunc-

tionis tacite corrigerem. 

Litterarum C. et W., quas brevitatis causa adliibui, prior significat lectiones c o d i c i s , altera emen-

dationes G u i l i e l m i W a g n e r i , viri in hoc studioruni campo inter Germanos facile principis consilioque 

promptissimi, cui hoc quoque loco grates ago lubens merito. 

Proximum est ut quaeramus de t e m p o r e , quo hoc opusculum, cuius ambae partes aetate quidem 

pares videntur, ortum esse existimandum sit. Ac quoniam scriptura codicis, quae est saeculi XYI , nihil 

aliud efticitur nisi opusculum post hoc saeculum scriptum esse non posse, necesse est circumspiciamus si 

qua in eo ipso effulgeant indicia, quibus temporis fines paulo artius circumscribantur. 

Iam libri recensiti non sunt omnes calamo exarati, sed saltem in bibliotheca Antonii Cantacuzeni, 

item in ea, quae fuit Patriarchae, de qua mox verba faciemus, etiam nonnulli formis impressi, quorum 

aetate sunt suprema chronica I o a n n i s Z o n a r a e et N i c e p h o r i G r e g o r a e annis CIOIOLVII et CIOIOLXII 

primum per Hieronymur-n Wolfium Basileae e d i t a ü n d e elucet hos catalogos, quos nemo non eidem 

tempori dabit, anno CIOIOLXII posteriores esse. 

A l t e r u m i nd i c i um inest in verbis (§ 11) τ,κουσα εκ τον σάντα κρονζε τον καρδηνάλεον, οτι πάσα οπού 

νά γένη νέος καρδηνάλεος, τοι'το δίδουνε και το διαβάζει μία φορά και άλλον άν&ρωπον δεν το δείχνουν. 

Saeculo enim XY I fuit cardinalis e Santacruciis unus P ro spe r P u b l i c o l a : qui cum die X I I Martii 

CIOIOLXV purpura ornatus sit2), etiani post liunc temporis terminum catalogos factos esse consequitur. 

Tertium est, quod etiam Michaelis Cantacuzeni principis bibliotheca describitur: is enim postquam 

diu multunique apud Amuratem I I I Sultanum valuit, liuius iussu propter suspitionem proditionis die I I I 

Martii CIOIOLXXVII I strangulatus est eiusque bibliotheca inde a die XVI I Aprilis eiusdem anni sub hasta 

veniit, qua de re Steplianus Gerlachius, qui ipse nonnullos libros emit, et in commentariis (p. 463 et 483) 

et in epistulis ad M. Crusium datis (Turcograec. p. 499, 226, 68) multa memoriae prodidit. Quodsi igitur 

hi catalogi ante diem I I I Martii anni CIOIOLXX\TIII scripti sunt, non ita multis quidem annis ante id 

factum esse colligamus necesse est ex epistula Gerlachii eodem fere tempore (die Y I I Martii) ad Crusium 

data (Turcogr. p. 203), qua Antonium Cantacuzenum ,dudum obiisse' eiusque bibliotliecam Georgio filio 

hereditate cessisse asserit, simul autem, quod idem die XX IV Mai anni CIOIOLXXVI I I in commentarios 

Ad Zonarae chronicou ecleiulum usus est Woliius etiam codice nunc tVindobonensi, quem Ioannes Dernschwamin a. 

CIOIOIJ I I I I Constantinopoli ab Antonio Cantacuzeno emerat rogante, ut lioc opus excuderetur excusique sibi copia fieret, id quod 

ipse in Wolfii praefatione testatur. Licet igitur conicere exeniplar in catalogo recensitum Cantacuzeno α ώ ο τ ^ ν nomine missum esse. 
2) Y. Eggs, Purpura docta, Lib. Y (Monachii 1714) p. 15. 
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rettulit (ρ. 500) hoc die primum quem frustra per b i e n n i u m i n t e g r u m cupiverit, a Georgio Cantacu-

zeno ad ipsius bibliothecam aditum factum esse, id probat catalogos ante mensem Maium anni CIOIOLXXVI 

concinnatos esse. Sed etiam ut vernum tempus anni C I0 I0LXXV pro termino ante quem ponendi sint 

habeamus argumentum videtur esse satis validum, etsi Cantacuzenum, cuius exsequias die XX I I I Martii 

CIOIOLXXV splendidissime factas Gerlachius in comment. p. 87 describit, Antonium fuisse contendere nolo. 

Inscriptio metrica ecclesiae τής ΙΙαμηακαρίοτον, opusculo nostro § 7 (p. 16) exhibita, periisse videtur, cum 

haec ecclesia renovaretur, id est ante diem X I I mensis Mai anni CIOIOLXXV, quo Gerlachius eam denuo in-

spexit et admirandae pulcritudinis esse dixitx) (comment. p. 92), qui paulo post adventuin suum die XV 

Octobris anni CIOIOLXXII I de eadem nondum renovata non sine contemptu locutus erat (p. 30). Huius 

autem locum videtur cepisse inscriptio prosaica, quam Gerlachius sub imaginibus conditorum ecclesiae legit 

et per litteras d. VI I Martii a CIOIOLXXVII I cum Crusio cominunicavit (Turcogr. p. 189) 2) hac forjna: 

ΜΙΧΑΗΛ AOTKAC ΓΑΑΒΑC TPAXANISITHC Ο IIPSITOCTPATSIP KAI KTITSIP. 

ΜΑΡΙΑ ΑΟΤΚΑΙΝΑ ΚΟΜΝΗΝΕ ΠΑΑΑΙΟΑ Ο Γ Ι Ν Α BAAKEN Α // nPSlTOCTPATO-

PICA KAI KT Ι TOPI CA. 

Iam si summam facimus computationis, termini, quibus tempus huius anecdoti circumscribatur, 

anni sunt CIOIOLXV et CIOIOLXXV. Quod tempus quoniam fere cum eo congruit, quo Gerlachius Con-

stantinopoli commoratus est et Crusius ab hoc aeque atque a Graecis doctis litteras crebras accepit, est 

quod per hos etiam de auc to re opusculi ut certior fias exspectes. Verum haec spes vana est. Neque in 

Crusii Turcograecia neque in Gerlachii commentariis ullum huius scriptionis vestigium repperitur. Graeculnm 

fuisse eins auctorem si lingua, qua conscripta est, sineret dubitationem, penitus ea evelleretur verbis § 6 

n αρά δε των λατίνων ο Ufr ο ς καλείται πέτρα καλαμίτα, Graeculum autem Constantinopoli quidem degen-

tem, sed aliquamdiu Romae versatum requirunt verba, quae supra (p. 6) laudavi ήχου au εκ τον σάντα 

κρονζε τον κ α ρ ύ η νά λ ε ο ν κτλ. (nisi forte haec a cardinale in Gallia Nuntii Apostolici partes agente 

audivit), denique Graeculum doctrina, quae modum aequalium aliquantum superaret, instructum probat ratio 

opusculi universa. Itaque T h e o d o s i u s ille Z y g o m a l a s , protonotarius patriarcliae, de quo primum 

cogites, ut cui Crusius plurima, quae scire cupiverat, deberet, pro auctore haberi non potest. Hic enim, 

q u a m q u a m ,magnam ex antiquitatis studio cepil voluptatem et libenter cum exteris si quid singulare novit 

communicavit', ut testis et Georgius Dousa qui a. CIOIDLXXXXVII aliquot menses Constantinopoli com-

morans eum cognovit titulosque nonnullos monumentorum ,ab eo in hoc stndiorum genere haud tralaticie 

versato' descriptos accepit (de itinere suo Constantinop. p. 42 et 91), et quamquam a Crusio librorum, 

quos habere desideraret, catalogum petivit (Turcogr. p. 434), tarnen nunquam, quod sciamus, Occidentem visum 

ivit. Alius quem auctorem fuisse facile quispiam coniciat et propter doctrinam et propter codicum manu-

scriptorum mercaturam, quam cum pontificibus Romanis, Carolo V imperatore, Francisco I Galliae rege, 

Cosmo Mediceo, cum senatu Augustae Vindelicoruin habuit, A n t o n i u s E p a r c h u s neque utrum Romae 

constiterit neque utrum diutius Constantinopoli versatus sit compertum liabemus. Nihil fere videtur obstare 

M e t r o p h a n i , quippe qui non solum pro doctissimo omnium illius aetatis Graecorum haberetur, sed etiam, 

dum monachus et metropolita Caesareensis est, Romam profectus in pontificis cardinaliumque familiaritatem 

venisset et patriarcha electus inde ab anno CIOIOLXII I I usque ad IU I diem Mai CIOIOLXXII Constantinopoli 

sederet3). Hac autem re, quod hic Prosperum Santacrucium appellavisse censendus esset cardinalem, quam-

quam is eo temporis termino, de quo refert, ad haue dignitatem nondum ascendisset, nemo opinor offenderet. 

Rationem enim eum habuisse temporis, quo scriberet, haud difficile esset ad statuendum. At nihil est quod 

pro Metrophane dici possit ita ut alii Graeci docti excludantur, quos frequentes Romam petiisse et in 

Magniloquentia lmne superat auetor historiae patriarchicae c. 73 p. 197 et 201 sq. ed. Bonn. 
2) Ε Turcograecia sumpsit Cangius Const. Christ. lib. IV, 30 p. 63a. — Diversa est inscriptio, quam Sal. Schweigger 

(itin. p. 120) extrinsecus in turri ecclesiae imposita vidit. 
:!) V. Gerlachii comment. ρ. 59, 459, 425. Crusii Turcograec. p. 175. 



familiaritatem curiae intrasse testis est idem Gerlachius (comment. p. 59 sq. et 122). In liac certorum 

testimonioruai penuria tempus in expiscando nomine auctoris terere nolo sperans fore ut aliquando certiora 

proveniant. 

Magis doleo, quod ne illud quidem extra dubitationem collocare possum, quis lioc opusculum in 

Occidentem tulerit, quis prinius habuerit. Nam quamquam codex, ut ex inscriptione primi folii (Ex libris Sebastian/, 

Tengnagel I. V. J). et Caes. Bibliothcc.) elucet, olim Sebastiani Tengnagelii fuit, cuius codices anno 

CIDIOCXXXVI testamento bibliothecae Caesareae ab ipso inde ab anno CIOIOCVIII administratae cesserunt x), 

et quamquam huic etiam cum Graecis commercium epistularum fuit, tarnen quominus eum Constantinopoli 

hunc codicem accepisse statuamus, vel temporum ratio impedit. Anno enim demum CIOIOLXXI I I hic natus 

est, codicem autem iam intra annos CIOIOLXX et CIOIOLXXVIII I in Germania fuisse certissimo evincitur 

testimonio. Libellus enim, qui anno CIOIOLXXYII I Argentorati apud Nicolaum Wyriotum hoc titulo: B i -

b l i o t h e c a S i v e A n t i q u i t a t e s C o n s t a n t i n o p o l i t a n a e prodiit, nihil aliud est nisi versio latina, etsi 

parum integra parumque emendata annotatiunculis tantum quibusdam aucta, prioris partis huius opusculi. In 

ultimae paginae margine ad verba: Eiusdem Michaelis (Pselli) Explicatio in librum Dioscoridis etc. liaec 

legitur editoris nota: Pars huius edita est Anno 1570. Auctorem autem huius versionis fuisse loa η η ein 

H ä r t u n g Ii in, litterarum Graecarum in universitate Friburgi Brisiacoruni professorem qui die XVI Iunii 

a. CIOIOLXXVII I I obiit, testimonio est epigramma laudis ergo in fronte libelli positum M. G e o r g i i Ca-

l a m i n i , qui postea in Heidelbergensi universitate professoris munere functus est2): 

En operum nudam tibi lector amice tabellam: 

Autorum titulos quae tibi mille refert : 

Quos Constantini tenet urbs: tibi nunc sedet orbis 

Terror et invisi dira propago Scylhae. 

Nil ibi sunt artes: pietas nihil: omnia sunt Mars: 

Omnia barbaries Tartareusque furor: 

Ora Christigenis Deus illam reddat ut oram: 

Scriptores genti restituatque suae. 

Magnus id Hartungus graiae facundia linguae, 

Quo legis haec operum nomina dante, rogat. 

Multa seit et vidit: te discere plura sed optat: 

Quae passim invidia secula nostra tegunt. 

Postquam igitur hic codex ab Hartungo intra eos quos modo dixi annos manibus tritus est, in 

possessionem Tengnagelii, viri catalogorum bibliothecaruni cupidissiini. venit3). Unde vero Hartungus eum ha-

buerit, neseimus. Illud unum probabile videtur ne lninc quidem eum ab auetore ipso accepisse. Vix enim, 

si huius nomen seivisset, catalogo codicum dispersorum hunc dedisset titulum: 

Ex catalogo librorum hinc inde extantium ä Grammaticu exhibito continenti libros 174, 

sed nomen ipsum auctoris -1) posuisset. Fortasse eum ab eodem aeeepit, cui debuit exemplum epistulae ab 

Eugenio episcopo et antistite Sinaei montis ad imperatorem Maximilianum anno CIOIOLXVI I I I datae cum 

Crusio communicatum et ab hoc in Turcograecia p. 261 sq. publicatum. Quis autem is fuerit in 

') V. Lambec. comm. lib. I p. 57. 

-) Y. Hautz, histor. univ. Heidelb. I I , 148. 
3) Bibliotliecani Hartungi defuneti magna ex parte dispersam esse documento sunt ea quae leguntur in Schreiben 

historia univ. Friburg. I, 210. 

4) Auctoris nomen sane scire sibi visus est Kollarius I. L, quippe qui vocem Grammatico, quae in calce fasciculi ita 

scripta est: G r a n i a t i c o nobis pro G r a n l a t i c o venditare voluerit. cf. p. 9. 
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dubio relinquo, ita tarnen ut loannis Sambuci, Caesarei historici, quem cum Graecis epistularum commer-

cium liabuisse easque cum amicis doctis communicasse notum e s t m e n t i o n e m omittere nolim. 

Hartungum vero ad libellum suum concinnandum codicem \7indobonensem vel exemplar liuic omnino 

par usurpasse pro certo affirino, quamquam neque ordinem catalogorum diversum esse neque catalogum 

bibliothecae Patriarchae Constantinopolitani, qui est apud Hartungum tertius, in codice Vindobonensi 11011 

extare fugere me potuit. Libelli Hartungiani hic est ordo: 

[Num. 7.] Anliquitates2) urbis Constantinopolitanac. 

Num. 2. Ex catalogo librorum hinc inde exlantium ä Grammalico exhibilo conlinenli libros 174. 

Num. 3. Catalogiis librorum R. Domini Patriarchae Constantinopolitani continens libros quin-

quaginta quinque. 

Num. 4. Catalogiis librorum Reverendi Domini Constantini Barini, continens libros 45. 

Num. 5. Calalogus librorum I I I . Principis Domini Antonii Cantacuseni, continens libros 44. 

Num. 6. Calalogus librorum Illustriss. Domini Michaelis Cantacuseni continens libros 57. 

Num. 7. Catalogus librorum Illustriss. Principis Domini Iacobi Marmoretae. 

Num. 8. Catalogus librorum Illustriss. Principis Domini loannis Suzi. 

Num. 9. Calalogus librorum Illustriss. Principis Domini Manuelis Eugenici. 

Eodem vero sese ordine excepisse fasciculos codicis, priusquam in praesentem statum conipingerentur, 

testimonio sunt subscriptiones in calce singulorum fasciculorum manu quae mihi aliisque videtur saeculi 

XVII , Gttoni autem Hauptio nullius bibliothecarii Yindobonensis esse, positae: 

Antiquität es Constantinopolitanae Ν. I. 

Cal(li)alogus 3) librorum Reverendi d. Constantini Barini, continens libros 45. N. 4. 

Cat(h)alogus librorum Maguißci D. Iacobi Marmoreti continens libros 22. N. 7. 

Cat(1i)alogus librorum Magnißci D. loannis Sutzu, continens libros 24. N. 8. 

Catih)alogus librorum hinc inde extantium ά Gramatico exhibitus, continens libros 174. Λ. 2. 

Cat(Ji)alogus librorum Illnstrissimi d. Anthonii Canlacusini continens libros 44. N. 5 '). 

Cat(h)alogus librorum Magnißci d. Emanuelis Eugenici continens libros 3,Ί. N. 9. 

Cat(h)alogns librorum Illnstrissimi d. Michaelis Cantacusini continens libros 57. N. 0. 

Hae autem subscriptiones etsi ab Hartungo ipso profectae non sunt, ut demonstrat orthographia et 

forma nominum diversa, tarnen reputauti, quantum ceterum congruant, ex eins libello Huxisse dicendae sunt, 

si recte ego cum Hauptio scripturam earutn saeculo XVI I tribui, ita ut Hartungus eas in suum usum con-

vertere non potuerit. Quodsi in Iiis subscriptionibus numerus 3 desideratur, eo catalogum librorum Pa-

triarchae, quem prorsus eiusdem atque ceteri iudolis esse omnia clamant, insignitum fuisse simulque eum, 

postquam codex ab Hartungo tractatus est, abiisse pro certo affirmari poterit. Ne quid igitur deesset, ego 

hunc catalogum e libello Hartuugiano sub iinem opusculi \7indobonensis repetendum curavi. 

Dubium est, utrum hic catalogus una cum reliquis in Tengnagelii possessionem veuerit; illud autem 

maxime verisimile est Petrum Lambecium eum iam non repperisse, etsi secus videri possit obiter inspicieuti, 

quae hic in comment. de bibl. Caes. lib. I p. 149 de hoc codice verba faciens in catalogo, inquit, librorum 

Patriarchae Constantinopolitani legitur: Lexicon Inst iniani Magni. Sed Icgendum ex Codice Caesarea 

ιΕΙηχοντάβιβλος. Ex cuius vocis tribus prioribus syllabis έξηκον Verderius fecit λίξικον. H u i c 

loco ne nimium tribuatur, inspicienda sunt, quae paulo post de catalogo librorum Constantini Barini verba 

') Anno C IO IOLXXXI Crusius scribit ad Michaelem Neandrum: Da opcram, ut α Ό. Sambuco mihi etiam favente 

Graecorum Hieras accipias, cum toties ab ipsis accipiat (Michaelis Neandri Bodencken, Wie ein Knabe zu leiten, Islebii MDLXXX I I 

fol. 71b cf. fol. Ö5b). 
2) Hae sunt inscriptiones. 
:1) Littfra h hic et in sequentibus postea erasa est. 
4) Antea positum erat N. 4, sed postea detersuin. 



faciens Ibidem, inqu i t , Lexicon Iustiniani Ma-gni secundum Alphabetum. In Codice Caesareo, ut pernio 

ante mortui, legilur έξη ν. ο ντ άβιβλο ς. Iam elucet Lambecium correctionem loci prioris ex hoc, qui revera 

in codice legitur, potuisse sumere. Quod ut credam addueor schedula in calce codicis Yindobonensis inserta, 

quae scripta est Hauptio teste manu Lambecii in hunc inodum: 

In Cod. 3ISt. Caes. 

/. Catalogus α Grammatico exhibitus lib. 17-1 4 

0 Catalog. Patriareh. CP. lib. 55 

3. Catalog. Constantini Yarini üb. 45 / 

4. Catalog. Antonii Cantacuzeni lib. 44 5 

5. Catalog. Michael. Cantacuz. lib. 57 7 

6. Catalog. lacobi Marmorctae 2 libri 22 

7. Catalog. Ioannis Suzi 3 libri 24 

S. ΛJanuelis Eugenia 6 lib. 33 

Apparet igitur duplex numerorum ordo, quorum prior is est, quem Lambecius in opere Yerderii, de 

quo mox verba faciemus, invenit, posterior vero is, quo catalogos in codice Yindobonensi aut compactos 

repperit aut compingendos curavit. Ex hac autem re, quod in ,Catalogo Patriarchae' numerus posterior 

deest, iure colligas Lambecium eum iam 11011 repperisse 1). Fortasse etiamnunc in aliquo alieuius bi-

bliothecae fasciculo latet. 

Iam, ut de Hartungi versione iudiciuin feramus, is 11011 solum, ut qui tantum ad codices conquiren-

dos incitare vellet, permulta, quae non sunt titulorum ipsorum, praetermisit, sed etiam nonnullos titulos 

neglexit, quae diversis codicibus continentur contaminavit, permulta perperam intellexit, denique in quavis 

pagina tot errores commisit, ut eins versio auetoritatis fere nullius habenda sit. 

Haue autem versionem Septem annis post quam in lucem prodiit iterum -) typis exeudendam curavit 

A n t o n i u s Y e r d e r i u s in libello nunc fere non minus raro quam Hartungianus, cuius titulus est: ,Sup-

plementum epitomes bibliothecae Gesnerianae1, Lugduni CIOIOLXXXY, inde a pag. 56 usque ad 64. Nihil 

is mutavit — nam quod nonnullae notae Hartungianae vel omissae vel falso loco positae sunt, id 11011 eius, 

sed typographi culpa factum esse videtur — nisi quod epigramma Calamini praetermisit. Iam quoniam 

Hartungi ne uno quidem vocabulo mentionem fecit et libellus Hartungianus fere in oblivionem cecidit, 

ipse viris doctis, qui in hoc opusculum inciderent, eius auetor esse visus est. Quin etiam Lambecius, quem 

inspecto codice \Tindobonensi praeterire 11011 potuit opusculum Yerderianum nihil aliud esse nisi versionem 

latinam textus graeci, peccavit cum 11011 solum errores ab Hartungo commissos Yerderio imputavit, sed etiam 

hunc e codice indolis a Yindohonensi diversae hausisse statuit. 

Cum hac autem, quam de Hartungo, ut interprete et editore principe opusculi, proposui sententia 

*) Item (leest in recensu sane rnanco catalogorum, quem Nesselius catal. part. Y. p. 151 praebet. Quod autem rursus 

in descriptione liuius codicis facta a Kollario (Suppl. p. 760) apparet, errore liuius continetur egregio, ut qui Bhaedestum. cuius 

libri in parte altera codicis recensentur, pro patriarchio Constantinopolitano habuerit, quo errore non solum Harlesius (Supplem. ad 

introduet. in bist, linguae Graecae Τ. I I p. 880), sed etiam Bernhardius (bist. litt. gr. I, 628) sese implicari passus est. ?} 

'Paibiovoi vel το 'Paiösorov est nomen recentius oppidi. cui antea nomen fuerat Bisanthe, ab Iustiniano muniti (Procop. de aedif. 

IY, 9 coli. Cedren. I I p. 564. Ioann. Scylitz. I I p. 657. 714, 729 ed. Bonn). Apud Komanos ei nomen erat B h a e des to (C. I . L . I I I , 

728 et 729 coli. Wesseling ad Yet. Eom. Itiner. p. 176), nunc Bodos t o . Eodeni tempore quo bic catalogus consarcinatus est 

M t sedes episcopi (histor. patriarch. p. 194 ed. Bonn. coli. Turcogr. p. 292); paulo post oppidum vidit Sponius (Beisen durch 

Italien, Dalmatien, Griechenland, Nürnberg 1713, p. 46). 

-) Nihil ad hanc opinionem redarguendam facit codex Beginensis lat. 1491, qui hos catalogos, ut apud Yerderium le-

guntur, sine epigrammate Calamini continet. minime vero huius opusculi fons, sed propago habenda est. Exaratum enim esse hunc 

codicem saeculo X V I I e libro excuso docet nota manu librarii atramento rubro ad verba textus Philomenis comoediae in margine 

posita: in excusi margine invenio Philemonis. Ceterum erravisse Betlimannum (Archiv f. ältere deutsche Geschichte X I I , 321), 

cui notitia huius codicis debetur, dicentem in hoc codice catalogum Constantini Barini Patriarchae antecedere mihi est testis ocu-

latus Ignatius Guidius Bonianus amicus. 
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aperte pugnant ea quae repperi in fasciculo I I I libri, cuius titulus est: ,Nova librorum rariorum conlectio 

qui vel integri inseruntur vel adcurate recensentur·, Halis Magdeb. 1710, p. 437. Quoniam enim catalogi 

ibi publicati , l i b r o r u m m a n u s c r i p t o r u m g r a e co r um q u i C o n s t a n t i n o p o l i a p u d C h r i s t i a n o s 

o l i m a d s e r v a b a n t u r ' cum Hartungiano ita consentiunt, ut ab eo omnino dirimi non queant, illic autem 

a M i c h a e l e N e a n d r o , celebri scholae Ilfeldensis rectore, ex variis variorum litteris consarcinati esse 

dicuntur, alterutrum verum esse neqiiit. Ac revera ad opinionem in hoc libro propositam deducere poterant 

verba ipsa Neandri, qui his catalogis in calce libelli ,Bedencken an einen guten Herrn und Freund. Wie 

ein Knabe zu leiten und zu unterweisen. Aulls newe zum dritten mal übersehen und gebessert.' (Islebii) 

MDLXXXIT inde a fol. 66 editis hanc posuit inscriptionem: Ex amicorum litteris, narrationibus et indieibus 

confectus calatogus librorum graecorum manu scriptorum variorum needum editorum. qui e ruderibus 

bibliothecarum graecarum capta Graecia adhuc supersunt apud reverendissimos, reverendos, illustres et 

nobiles graecos christianos Constantinopoli in Thracia, quae imperii Turcici Europaei caput est. Sed si 

eos accurate cum Hartungianis comparaveris, statim tibi eos ex his excerptos esse persuadebitur. Quocum 

convenit, quod Neander ipse in fiiie catalogi librorum dispersorum (fol. 69): Sophoclis, inquit, omnia. Et 

multi libri autores et scriptores alii quos angustia chartae huius non potest capere. Probabi le ig i tur est 

catalogos Hartungianos per epistulas sive Hartungi sive amicorum, priusquam in lucem prodirent, Neandro 

impertitas esse. 

Iam, ut reliqua fata quae fuerint libelli Hartungiani brevi persequar, paucis atque inter hos 

ne Crusio quidem, Hartungi amico, is in cognitionem venit. Si qui enim in hos catalogos Constantinopolitanos 

inciderunt ut Possevinus in apparatus sacri tom. II append. fol. 44 usque ad 49 (Colon. Agripp. MDC VIII) 

ex opusculo Verderiano hauserunt. Pauci vero qui libellum Hartungianum in manibus habuerunt, ut Oncken2), 

de eins auetore et aetate quaerere omiserunt. Inter hos fuit etiam Britannus ille librorum rarorum codi-

cumque amantissimus T h o m a s P h i l l i p s i u s , qui hanc eius partem, quae est de bibliothecis, formis suis 

repetendam curavit3), sed, ut errores libelli item rarissimi pusillos silentio praeteream, parum scite fecit, 

et quod eius titulum esse voluit: Bibliotlieca urbis Constantinopolitanae. Anno 1578, unde falsa oreretur 

opinio hoc ipso anno omnes codices enumeratos Constantinopoli fuisse, et quod ea quae Hartungus, ut ab 

ipso addita, in margine posuerat cum notis auctoris, quae sunt in textu ipso, contaminavit. Iam Zachariaeus 

de Langenthal libellum, quem a Phillipsio dono aeeeperat, cum Naumanno communicavit, qui editoris prin-

eipis pariter atque novi nomen ignorans eum in Serapeo (Anzeigeblatt XVII , p. 105 sq.) denuo repetivit, 

atque ita quidem ut sane nonnulla manifesto in eo peccata tacite corrigeret, sed novum eumque maiorem 

errorem committeret, quod titulo bibliothecae primae: ex catalogo librorum hinc inde extantium α Gram-

matico exhibito praetermisso in ambiguo reliquit, utrum titulus qui fuerat totius opusculi: bibliotlieca urbis 

Constantinopolitanae ad hanc solam an ad omnes referendus esset. 

Sed etiam codex Vindobonensis, postquam Lambecii consiliuin, de quo supra (p. 5) dixi, irritum 

evasit, in oblivione mansit, nisi quod Alter, bibliothecae custos, nonnulla ex eo excerpta ad Harlesium misit, 

quae hic in Supplemento ad introd. in hist. linguae Graec. Τ. I I p. 372 sq. foras dedit. 

Iam huic de origine et fatis huius aneedoti quaestioni iinem imponere possem, nisi requirere vide-

retur auetoritas, quam in hoc studiorum genere iure habet Co η st a n t i n u s Sa thas , vir de liistoria patriae 

investiganda optime meritus atque erga nie ipsum Athenis commorantem posteaque maximae comitatis, ne 

silentio transirem quae is de hoc aneedoto proposuit in annali inscripto: Annuaire de 1' association pour 

1' encouragement des etudes grecques en France 1875 p. 189: Dans la bibliotheque imperiale de Vienne 

r) Posscvino sua debent Montefalconius palaeogr. graec. praef. ρ. XX, Caveus, qui in scriptorum ecclesiasticorum historia 

literaria, ut Allatius de Georgiis, passim ad eum provocat, Fabricius bibl. gr. VI I I , 36 H. 
2) Cf. acta convent. philol. Hannover., Lipsiae 1865 p. 77. — Hartungum auetorem recte nominat Bernhardius (hist. 

litt. gr. T, 628). 

") Quamquam epigramma Calamini omisit atque Hartungi ne uno quidem vocabulo meminit, tarnen eum Hartungianum, 

non Yerderianum opusculum expressisse satis certo demonstrant ii loci, quibus haec inter se discrepant. 



existe un catalogue tres-long des mss. grecs conserves aux bibliotlieques de Constantinople vers 1570, 

redige sur la demande du celebre Augerius Busbecke, alors ambassadeur de Γ empereur Ferdinand ]>res 

le sultan Sellin IL Un bibliophile franqais Antoine du Verdier, seigneur de Vauprivas, ayant reru de 

Constantinople ά la meine epoque un autre catalogue de ces bibliotlieques s' ein press α de le publier ά la 

[in de son ouvrage Supplementum epitomes Bibliothecae Gesnerianae, Lugduni 15S5 p. 57—59. Du Verdier 

dornte la liste ä peu pres complele des principales bibliotlieques de Constantinople, c' est-ά-dire : 

1) Du Patriarcat, contenant 55 mss., 2) d' Antoine Cantacuzene 44 , 3) de Michel Cantacuzene 

57, 4) de Jacques Marmoreta 22, 5) de Jean Suzi 23, ü) de Manuel Eugenicus 35, 7) de Jean Gramma-

ticus 174 Mss. 

At haec quam vera sint, iam qui mea legerunt ipsi iudicare poterunt. Itaque ego satis habeo nio-

nuisse falso perhiberi Augerium Busbeckium qui iam anno CIOIOLXII rediit, Constantinopoli circa annum 

CIOIOLXX legatum Caesareum fuisse, item falso Antoniuni Verderium, qui nihil aliud nisi opusculum Har-

tungianum repetivit, eodem fere tempore alium catalogum Constantinopoli missum aeeepisse, denique bi-

bliothecam eam, quae in ipso codice \rindobonensi titulo caret cuiusque c a t a l o g u s a g r a m m a t i c o ex-

h i b i t u s dicitur ab Hartuugo, f u i s s e I o a n n i s G r a m m a t i c i . Quae si perpendimus, ne illud quidem, 

nisi certa documenta proferantur, credemus Busbeckii iussu hos catalogos confectos esse, praesertim cum 

negandum sit liunc codicem unquam Busbeckii fuisse, si verum est quod Lambecius (comment. I p. 35) 

observavit omnes codices Busbeckianos eius autographo insignitos esse. 

Restat, ut, id quod iam Harlesius fieri cupiverat, de sorte haruni bibliothecarum quae comperire 

potuerim in medium proferam. 

Atque ut ab ea, de cuius fato constat, exordiar, bibliotheca M i c h a e l i s C a n t a c u z e n i anno 

CIOIOLXX VII I Aprilis die XY I I et sequentibus sub liasta veniit et dispersa est. Plerique sane libri Crusio 

(Turcograec. p. 509 et 510) teste in Oriente remanserunt, cum a monacliis Graecis, inter quos fuerunt 

etiam qui ex Athoe venissent, magni aestimarentur et emerentur, nonnullos tarnen etiam in Germaniam 

migrasse certum est. Emit enim Gerlachius sibi testamentum novum cum psalterio atque Crusio ,chronicon 

ineipiens ab exordio mundi et perveniens ad Michaelem Botaniatain usque' et ,historiam patriarcharum qui 

post urbem captam Constantinopoli sederunt1 (Turcogr. p. 226, 68, 508), atque aliquanto post auetionem 

comparavit Sal. Schweigger in usum, ut videtur, Ioachimi de Sintzendorff oratoris Caesarei, quatuor evange-

liorum x) codicem membranaceum octingentorum fere annorum. Hi codices aeque atque reliqui, quos veniisse 

Gerlachius (commentar. p. 484 et 501) diserte testatur, ubi nunc sint nescio. Quoniam autem plerique 

illoruin in catalogo codicis Vindobonensis non recensiti sunt, manifestum est, id quod iam supra (p. ö) dixi, 

hoc non omnes, sed tantum qui rarissimi vel pretiosissimi viderentur, comprehensos esse. 

Atque idem observare licet in catalogo bibliothecae A n t o n i i C a n t a c u z e n i , quam post huius 

obitum Georgium filium aeeepisse idem Gerlachius memoriae prodidit8). Nam e duobus codiciltus huius bi-

bliothecae, quos Gerlachius, catalogum eius adeptus, nuneupat (comment. p. 500) unus, quo acta synodi 

tertiae oecumenicae continebantur, in catalogo Vindobonensi occurrit, alter in cuius titulo (έξη γη ο ι ς όιαφόρων 

εις πβντάτενχον) explicando Gerlachius paululum dormitavit, non item. Hunc ipsum codicem in hac bi-

bliotheca ,sic satis inanuscriptis codicibus instrueta' anno CIOIOLXXXXVII se vidisse testatur Georgius 

Dousa (de itinere öuo Constantinop. p. 70). Hoc autem ,augustissimum volumen' etsi Georgius Cantacuzenus 

diligentissime asservavit, tarnen num reliqua tanti aestimaverit, valde dubium est; certe unum vendidit 

Georgio Dousae, qui ex eo cum Theodoro fratre primus Georgii Acropolitae chronicon edidit (1. 1. p. 77 et 

141). Ac ne hic quidem codex in catalogo Vindobonensi extat. Post illum annum hac bibliotheca quid 

factum sit, utrum extet necne ut scirem mihi non contigit. 

Idem valet de bibliothecis reliquorum Graecorum prineipum, nisi quod ex hac re quod Clarkius circa 

Schweigger, Ein newe Reyssbeschreibung p. 70. 

«) Cf. p. G 
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annura XV huius saeculi Constantiuopoli inter alias bibliothecam Suzi principis vidit, conicere licet lianc 

esse eara, quae, cum catalogus Vindobonensis consarcinaretur, penes I ο an η ein S u z u m fuit. Eeliquae quas 

hic sese examiuasse testatur bibliothecae principum Graecoriun, (Ipsilanti, Morozi, Callimachi, Handtzerli, 

Maurocordati), sane aliorum sunt atque quos nominat hic catalogus; facile autem factum esse potest, ut 

relliquiae harum illas intrarent, quamquam scimus etiam codices, qui principum Graecoruin fuerant, ut Mau-

rocordati 2) et Hantzerli, in Galliani et Britanniam portatos esse. De hac autem re non prius constabit, 

quam omnes etiam nunc Constantiuopoli et in insula, cui Chalce nomen est ·"), extantes bibliothecae accura-

tissime excussae sint. Interim utile erit adire indices codicum quibus bibliothecae Occidentis recentiore 

tempore auctae sunt, si qua in iis dispiciantur, quae partem horum codicum ex illis bibliothecis venisse 

monstrent. 

P a t r i a r c h a C o n s t a n t i n o p o l i t a n i ! s , cuius codices in catalogo Yindobonensi olim locum tertium 

tenuerunt, dubitari potest utrum fuerit Metrophanes, qui in solio sedit ab anno CIOIOLXIII I usque ad 

CIOIOLXXII , an Ieremias, huius usque ad finem anni CIOIOLXXVII I I successor. Quorum illum codices 

graecos liabuisse testatur Gerlachius horum quoque catalogum nactus (comment. p. 500): quem si haberemus, 

quaevis dubitatio sublata esset. Nunc quoniain alio loco (die XXVI I I Decembris anni CIOIOLXXVII p. 425) 

duos tantum commemoravit, chronicon Mauassis et παράλληλα loannis Damasceni, quos hic sese olim posse-

disse dixerat, nihil ex hac re, quod unus tantum eorum (παράλληλα loannis Damasceni) in nostro opusculo 

repperitur, huius indolem reputanti concludendum est. Etiam Ieremiam codices possedisse Gerlachii testi-

monio fulciri non potest; quos enim hic in patriarchatu sese vidisse chartis tradidit die XX I Ianuarii 

CIOIOLXXVI (p. 154), eos partem bibliothecae patriarchalis, quam postea (die XVI I I Iunii CIOIOLXXVII) 

pluribus describit (p. 360), effecisse quominus statuas nihil obstat. Sed ne illud quidem praefracte negaverim 

libros, quos catalogus Hartungianus nuncupet ,Patriarchae Constantinopolitani1, fuisse bibliothecae patriar-

chalis, etsi ad hanc opiniouein stabiliendarn quod Gerlachius ,in patriarchatu4 et ονναγωγήν εξηγήσεων άπο 

()'ια([όρων αγίων πατέρων και όιύασκάλ ων εις την βίβλο ν των ψαλμών σύλλεγε ισα ν παρά τον ίερωτάτον μη-

τροπολίτου Ήρακλείας Νικήτα Λ) et loannis Chrysostomi fere omnia opera vidit5), non multum valet. Sed 

etiam de hac re fortasse constabit, si catalogum codicum hodie in bibliotheca patriarchae Constantinopolitani 

asservatorum nacti fuerimus ea quam haec aetas requirit diligentia elaboratum. Tum demum apparebit 

quo iure Miller eam parvi pretii esse dixeritß); eidem bil)liothecam patriarchae Hierosolymitani Constantino-

politanam nihil fere nisi opera tlieologica continere dicenti iam nunc noti7) catalogi repugnant. 

Nihil de ,catalogo librorum hinc inde extantium a grammatico exhibito1 certi statuere possumus, 

cum ne fides quidem huius inscriptionis, si recta sunt, quae supra (p. 9) de subscriptionibus codicis Vin-

dobonensis disputavi, extra dubitationem posita sit. 

Denique Iihaedesti utrum adhuc bibliotheca extet comperire non potui. 

Sed haec hactenus. Iam sequatur opusculum ipsum. 

J) Travels I I I p. 68: Greek Mss. (at Constantinople) tce had an opportunity of examining α great variety of volumes 

browjht front the Isle of Princes and from the private libraries of Greek princes resident at the Phanär (Ipsilanti, Moroozi, 

Callimcichi, Soozo, Handtzerli, Maeroeordato). It is true, mang of them teere of little value and some others of more impor-

tanee the oteners ivere unwilling to seil, et p. 70: Prinee Alexander Bano Hantzerli had α magnifieent collection of Greek 

Mss. Some of the Mss. now in the Bodleian ivere originally in his possession. 
2) Cf. Hasium de Ioanne Lydo praef. ed. Bonn. p. 41. 
3) Ad hanc bibliothecam accuratius examinandam hortatur Tischendorfiii3 (Reise in den Orient I I , 298) cf. Zachariae 

Reise in den Orient p. 303. 
4) Yide epistulam Gerlachii ad Crusium datain in editione Chytraei or. de statu eccles. in Graecia, Francofurti 1583 

p. 171 et cf. Crusii Turcograeciam p. 499. 
ö) Comment. p. 360. 

°) Compte Renda de l'acad. des inscr. et belies lettres 1865 N. S. Τ. I p. 26. Melanges de litt, grecque p. I I I . 
7) V. Betlimann in Archiv für ältere deutsche Geschichte IX, 645. (Coxo) report on the Greek Mss. yet remaining in 

libraries of the Levant, London 1858. Sathas fitaatwuxij βιβλιο&ήχη I ρ. 285—312. 



1. Κωνσταντίνος ό αίγας έστησε τον πορφυροί ν κίονα έν τώ φόρω τώ πλακωτώ ') και ά ν ω την 

στήλην αντοΰ' 'όταν δε έπαράλαβαν οι Βενετικοί την Κωνσταντινούπολη' εκ τάς χείρας τον βασιλέως 

'Λλεξίου Λοίκα τον Μουρτζοΰφλου 2), έρρηξαν 3) πύρ και έκαυσαν το πορφυρούν κιόνων, και έπεσε' Μιχαήλ 

δε ο πρώτος των Παλαιολόγων πάλιν έλαβεν αυτήν έκ τάς χείρας των Λατίνων, ό δε νιος αντον Μανουήλ 

άνεκαίνισε τον κίονα, κα\ φαίνεται εως την σήμερον, ε γ ράψε δε [καΙ το| γύρω4) xai το κάτωθεν επίγραμμα, 

ώς φαίνεται κα\ αυτό άνωθεν όντως' 

Το θ· ε Ιο ν έργον ε ν & ά. δε φ θ α ρε ν ·χ ρ ό ν ω 

κ α ιν ο I Μ α ν ουήλ ε ι: σ ε β ή ς αυτοκράτωρ. 

2. εις το μαράτι τού σουλτάν Μεέμετ ενε ε να μάρμαρο' και έ/.ε'ι λέγουν ένε Ιουλιανού τού παρ α-

βάτου ο τάφος, έχει δέ και γράμματα ελεγείου 5) ούτως' 

Κ ν δ ν ω c) έπ' άργυρόεντι άπ' Κυφρήταο ροάων7) 

Περσίδος έκ γ α ί η ς άτελε υτήτ ω επί έργω 

κι ν ή σ ας στρατιήν*) τού'9) 'Ιουλιανός λ ά χ ε σήμα 10), 

ά μφότερον βασιλεύς τ' αγαθός κρατ ερ ό ς11) τ' α Ιχμητή ς. 

3. Έπί τής βασιλείας Ονάλεντος Προκόπιος τις ό ανεψιός 'Ιουλιανού έκράτησε τού Βυζαντίου' 

προδοθείς δέ 12) παρά των οικείων και προσδεθείς έκ τών σκελών δύο δένδροις βία κλιθεί οι 13) των δένδρων 

άνεθέντων διεσιτάσθη ό δείλαιος' καθηρέθη δε τότε και τά τείχη τής πόλεως Χαλκηδόνος, ώς τών αυτής 

πολιτών τά Προκοπίου φρονούν των ών καθαιρουμένων ευρέθη πλά$ έν τοις θεμελίοις αυτών έχουσα 

γε γραμμένα τ αυτί' 

Ά λ λ' ό τ ε δ ή 14) νΰμφαι ιερόν ν. ατά άστυ χορείη ν 

τερπ όμεναι οτήσονται έυατ εφέας κατ' αγυιάς1") 

και τ ei χο ς λουτρ οϊσι π ο λ νστ ο ν ο ν έσσετ α ι άλ κ α ρ, 

δ ή τότε μνρία φύλα πολυσπερέων ανθρώπων 

άγρια16), μα ργ αίνο ν τα, κακήν έπιειμένα1') αλκή ν, 

Ιστρου Κιμμέριο ι ο π όρο ν διαβάντα συν αιχμή1*) 

κ α ι 1 9 ) Σγ.υθ~ικήν όλέσει χ ώρα ν και Μ υ σ ί δ α 20) γ α Ια ν 

Θ ρ 7] ι κ ίη ί 21) δ' 22) έπιβάντα συν έλπίσι23) μ α ιν ο μ έν η σ ιν 2i) 

αυτού κ εν βιότοιο τέλος κα\ πότμον έπί απ ο ι. 

4. Φωκάς ό τύραννος έπαναστάς έλαβε ζώντα Μαυρίκιον τον βασιλέα καϊ Κωνσταντίαν τήν βασί-

λισααν αυτού καϊ πέντε τέκνα αρσενικά και τρεις θυγατέραις' και άνεϊλε πρώτον ο τύραννος τους παϊδας και 

τήν γυναίκα, είτα τον Μαυρυκιον καϊ έθαψαν ομού πάντας εις έ'να τάφον ύστερον δε έγραψαν και το 

κάτωθεν έλεγεϊον2Γ>) και έ&ηκαν αυτό άνω εις την πλάκαν τού μνημείου γλυπτό' καϊ φαίνεται έως τήν 

σήμερον ούτως' 

x) C. πλακοτω. C. μονριτζονφλα. 3 ) C. ερηξαι·. 4) τριγύρω W . 5) C. ελλενεΐον. u) C. Κνδρω. ') 0 . έφρήτα 

οροάυ>ν. s) C. οτρατιαν. 9 ) C. τάδε. 1υ) C. αημ\ ,11) C. καρτερος. 12) add id i e Zonara X I I I , 16. 18) C. βία χλη&ΰσι. 

" ) C. Si. 1Γ>) C. άγυάί. 16) C. αγρα. " ) C. επικείμενα. 18) C. συναιχμχ. 19) addidi e Zonara et Socrate hist, eccl. IV . 8. 20) C. 

μιανδα. 21) C. &ριηκίηS. 2 ä ) C. orn. 2S) C. ουνελπίαι. 24) C. μαινομένινιιοιν a. m . 1 corr. in uaivo μαίνηοιν. 25 ) C. έλλεγειον. 
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"Α δ' έ γ ω ή τ ριτάλαινα κ α ϊ αμφοτέρων βασιλήων, 

Τιβερίου Ουγάτηρ, Μαυρικίου δε1) δά/ιαρ, 

ή πολνπαις βασίλεια κ α) ή δείξασα λοχε ίη 2), 

ώ ς άγ α & όν τελέσει και π ο λ υ κ ο ι ρ α ν ίη, 

κ ε ι μ α ι συν τ ε κ έ ε σ σ ι s) ν. αϊ ή με τέρω π α ρ α κ ο ίτ η 

δήμου άτασ&αλίη και μανίη στ ρ α τ η] ς' 

της*) 'Εκάβης "ετλην πολύ χείρονα, της '/ο/.άστης' 

αϊ α ί της Ν ι ό β η ς ε μ π ν ο ό ς ει μ ι ν έκυ ς' 

ν αϊ ν αϊ τον γενέτην5), τί μάτην τά νεογνά έ/.τ εινανύ) 

ά ν & ρ ω τι ω ν κακίης μηδέν έπ ιστ α μ εν α; 

η μ ε τ έ ρ ο ι ς π ε τ ά λ ο ι σ ι κατά σκιος ονκέτι ' .Ρω μ η · 

ρίζα γάρ έκλάσΟ'η &ρη ικ ίο ; ς 7) άνέμοις. 

5. εν τω ίπποδρομίω περίεστιs) λίθος ένας μεγάλος τετράγωνος, και ενε απάνω εις τέσσαρα 

άζάρια μπρούντζινα• 9) λέγουσιν δε οι πολλοί, ως καϊ φαίνεται η αλήθεια, ότι ό μέγας Θεοδόσιος ό βασι-

λεύς τό ηφερεν έκ την '.Τρωάδα δια θαλάσσης' έγλυψε δε καϊ το επίγραμμα τό κάτωθεν, καϊ φαίνεται ί'ως 

την σήμερον όντως' 

Κίονα τετράπλευρο ν άεϊ χθοί'ϊ10) κει μεν ο ν άχθος 

μ ο ν ν ο ς άναστήσαι11) θευδόσιος βασιλεύς 

τολμήσας 11 ρ ό κλος έπεκέκλετ ο και τόσος έστη 

κ. ίων ήελίοις12) έν τριάκοντα δ ίο. 

6. εν τώ ϊπποδρομίω της Κωνσταντινουπόλεως, όπερ εϊπομεν όπισθεν, ενε ε να κτίσμα τετ ράγωνον 

νψηλόν, 07τον φαίνεται εως την σήμερον λοιπόν τον παλαιόν καιρόν τό είχαν τό αυτό κτίσμα σκεπασμένον 

όλον τεχνηέντως μετά σιδήρου λεπτού κατασκευασμένου' άνω δε εις τό τετράπλευρον εις την κορυφή ν εϊχασι 

βαλμένο ίνα λιθάρι μεγάλο, ό καλείται μαγνίτης' παρά δέ των Λατίνων ο λίθος καλείται πέτρα καλαμίτα' 

καϊ τή μεν νυκτϊ έ'μενεν ό σίδηρος έν τω τετραγώνω κτίσματι 13) ήσνχως' έν δε τή ημέρα ανατέλλοντος τον 

ηλίου καϊ πύρου μένος [ό λίθος] από τούτου εως των τεσσάρων ωρών της ημέρας έλάμβανεν ό λίθος ό μα-

γνίτης φυσικώ 1J) τινι τρόπω τον σίδηρο ν όλον άνω, καϊ έφαίνετ ο εις νψος μέγα. έπϊ δε της βασιλείας 

Κωνσταντίνου τσύ βασιλέως τού προςκληθέντος 15) πορφυρογέννητου, υιού Λέοντος τού σοφού, επεσε νπό 

ανέμου στροβίλου· 1G) μετά δε τούτον τον Κωνσταντινον έβασίλευσεν ό υιός αυτού 'Ρωμανός ό πορφυρο-

γέννητος καϊ ψήφ>ω της συγκλήτου καϊ τύ]ς γερουσίας ανήγειρε πάλιν τό αυτό τετράγωνον σχήμα1"') καϊ καλλιώ-

τερον 1S) ανέδειξε'™) έγραψε δε καϊ τό κάτο)9εν επίγραμμα, καϊ ηύρίσκεται. εως τήν σήμερον καϊ έχει όντως' 

Ί'ό τετράπλευρον θαύμα των μεταρσίων 

γ ράνω φ θ α ρ έ ν ν ν ν Κωνσταντίνος δ ε σ π ό τ η ς, 

ον 'Ρωμανός20) παις, δόξα21) της σκηπτουχίας, 

κρεϊττον ν ε ου ρ γ ει της πάλαι θεωρίας' 

ό γαρ ν.ολοσσός θάμ β ο ς ή ν έν τ ή Ρ όδ ω, 

καϊ χ α λ κ ό ς ο ν τ ο ς θ ά μ β ο ς έ στϊν έν & ά δ ε. 

7. Ί ή ν σήμερον ημέραν εις τό πατριαρχειον ήγουν εις την Παμμακάριστοι' τήν ΙΙαναγίαν είναι 

γραμματα γλυπτά τό γϋρωθεν της εκκλησίας ωαπερ ίνα ζωνάρι· καϊ ως δηλούν τά γράμματα καϊ αί ίστορίαι 

αί παλαιαί, ότι έπϊ της βασιλείας Ιωάννου Κομνηνοί τού πορφυρογέννητου ήτον ίνας ονόματι Μιχαήλ 

Λουκάς Γλαβάς, καϊ έτίμησέ τον ό βασιλεύς πρωίοστράτορα καϊ έδωκέν τον τό φοσσάτον όλον τό ρωμαικόν καϊ 

έμπιστενθη του --) καϊ άπέστειλεν αυτόν κατά Περσών ήγουν των Κιζιλμπάσιδων 23) καϊ έπολέμησε καϊ 

έπορθησε πολλάς χώρας τών Περσών καϊ τελείως ήφάνισε πολλούς' ö αυτός δέ προηοστράτωρ είχε γυναίκα 

ονόματι Μάρθα, καϊ ήτονε 2J) μαθηματική εις τά γράμματα πολλά και εις τήν φιλοσοφίαν έμπειρη -~>) καϊ 

ίόοντας2β) τον άνδρα αυτής ότι έποίησε χρόνους τρεις εις τό στρατοίτεδον, ιηχ πολεμάη27) τον Πέρσην, 

*) C. τΐ . -) C. λογχει'ι,ν. 3) τtxtooi. 4 j ν. 7 i n C. post ν. 8 extat. 5) C. γειίταν. G) C. (χχτειναν. 7 ) C. &ρ?μσκίοΐί 
8 ) C. oTTtQ ιστι. corr. W . 9 ) C . μπρονντζηνα. l 0 ) C. attyßovi. n ) C . άνεστί/οαι. 12) C. ή έλίοίξ. 13) C. αχήματι a. m . 1 corr. i n 

κτήσματι. C. φυσικό. l s ) C. προχληΰίντος. 16) C. οτροβίλλου. 17) χτίσμα? l s ) C. καλιώτίρον. corr. W . 19) άπίδιιξε? W . 
2υ) C. 7ταΐ; ρώμανός' 21) C. δόξης. 22) C. ίμπιστίϋ&ητου. 23) Qui sint. nescio. 24) C. ?;rο ναι. 25) C. ίμπηρην. COlT. W . 26) C. 

είδόντας. 2 7) C . πολεμάει, corr. W . 
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σνχόνεται και γίνεται 'καλογραία και κείρεται μονα/7] χαί τά όσπήτια της ία ηατρι/.ά τά έκαμε μοναατήριον 

γνναιν.ειον και την έχχλησίαν ωνόμααε Χριστόν 2) και έναι έως την σήμερον εις ίο κρίκκικισιμέ' 3) και 

κράζουν τ α 1 ) οι παλαιοί τ7~]ς χυραμάρΟας τά υσπϊ,τια' λοιπόν όταν ήλϋεν ο Ii ν δρας της από τον Μέρα ην 

μετά του στρατού, ηίρεν την γυναϊκάν τον χαλογραϊαν τότες ούν 5) αφήκε κα\ αυτός τον στρατόν χα) 

έγινε μονα·/()ς και τά όσπήτιά του τά ,;) πατρικά τά έκαμε μοναστηριον άνδρωον και την εκκλησίαν 

έπωνόμασε Παναγία <η Παμμακάριστος· μετά ταύτα απόθανε πρώτον εκείνος και ffrarpav αυτόν μέσα εις 

Ί η ν έχχλησίαν, και ωσάν 7) τον έκήδενσαν, ήλθε η γυναικά τον ή καλογραία, ην εϊπομεν 8) άνω&εν, και 

έκαμε το επίγραμμα, οπού 1ευρίσκεται γιρωΰεν της εκκλησίας τοΰ πατριαρχείου, <J) και έχει 10) ούτως' 

Μη πάλιν ενρών ο στρατός σε σνγχέη11) 

καν δ ε ν ρ ο τον χ ο ν ν έ κ τ ι ν ά ξ α ς 12) έκρν βη ς, 

η 1:!) του πάχους ρ εν σαν τος ά ρ π α γ ή ς 11) άνω, 

παν οπλ ο ν ά φ ε ι ς έκκρ ε μες τω π α τ τ ά λ ω — 

τ ας γάρ έ π ι γης έ β <)' ε λ ν ξ ω π α στ ά δ ας, 

εν εν τελεί τ ρ ί β ω ν ι 15) φυγών τον βίον 

και προς ν ο?] τους άντετάξω16) σατράπας 

στερράνΙΊ) μετενδύς εκ -θεού πανοπλία ν — 

ώ ς 6 στ ρ εον γ ο ΰ ν ό ρ γ ά ν ω σ α ι lS) τ η ν στ έ γη ν, 

ή χ όχλο ν ή κ άλν κ α 19) κεντρώδους βάτο ν, 

μάργα ρ έ μου, ιτορφΰρα γης άλλης20) έ ν η ί] ρόδον, 

ει και τ ρυγη& εν έκπιέζη τοις λί&οις, 

ω ς και σταλαγμούς προξενεί ν μοι δακρύων, 

αυτός ύ ί κ α) ζών και & εόν ζώντα βλέπων 

ως ν ο ν ς κ α Ο α ρ ο ς των π α& ώ ν των έ ξ ύλης, 

τον σον πάλιν ΰάλαμον εντρέπιζέ μοι. 

ή αν ζυγός πριν τ αν τ ά σοι Μ ά ρ & α γράψει, 

π ρω τ ο σ τ ρ ά τ ω ρ κάλλιστε και τ ε & αμμέ ν ων. 

8. ταύτα ειοι τά βιβλία τ ού έντ ιμοτάτον και J ζ . 

&εοσεβεστάτου παπά κυρ ο ν Κωνσταντίνου 

τον Β αρή ν ου και μεγάλου σα χελλαρίον 

τ η ς μεγάλης έκκλη σ ία ς. 

α . άριστείδονς ρήτορος. 

β'. τον μεγάλου βασίλειο ν Καισαρείας χαππαδοχίας 

ερμηνεία εις οράσεις ήοαΐου τον προφήτου, 

τοΰ αντού μεγάλου βασιλείου τά η&ικά. 

τοΰ αϊ τού μεγάλου βασιλείου χατ εννομίον τον 

πνενματομάχου λόγοι αντιρρητικοί, 

αγαπητού διακόνου της μεγάλης εκκλησίας χαϊ 

διδασκάλου γεγονότος τον βασιλέως Ιουστινιανού j 

του μεγάλου προς τον αυτόν βασιλέα ιονστινια-

νόν βιβλία ήτοι 21) τμήματα δώδεκα, 

γραμματική γρηγορίον τον &εολόγον. 

Υ • 

δ 

ίωσηπου 2~) τού εβραίου 'ιστορία περι ιουδαϊκού 

πολέμου. 

η', τού αυτού ιωσήπου τον εβραίου βιβλίον ή αρ-

χαιολογία. 

. τού αντον ιωσήπον ιστορία περι τού επιφανούς 

βασιλέως άντιόχον /.αϊ της αλώσεως τής έπ' 

αυτού γ εν α μένη ς έν ίερονσ αλήμ και περι τ iL ν 

μακχαβαίων. 

ι . συμμάχου τού εβραίου ερμηνεία εις τό τοΰ 

daß} δ χΐιαλτήριον. 

ια . τού αυτού συμμάχου έρμηνεία εις άπαντα τής 

&είας και παλαιάς γραφής, 

ιβ'. άναστασίου τού σιναΐτον βίβλος η καλονμένη 

οδηγός. 

3) C. ονόμασε. 2) Χριατυν χώραΐ? Υ. Gill ium de topogr. Const. ed. Banduri imp. Orient. I . 324. 3) Quid sit. neBcio. 

κονρονχισιμέ W . *) C. το. corr. W . 5) C. τ ότι obv COrr. W . 6) C. τοντά. 7 ) C. W{ av. 8) C. η εϊττωμεν. 9 ) C. πατριαργίου. 

l ü ) C. ί'χων. " ) C. avyffn. 12) C. έχτιινάξας. 13) C. η. u ) C. ήρπάγης. 15) C. ένεντελεΊ τρϊβονι. 1β) C. Αντιτάξω. 17) C. 

οτεράν. 1β) C. 8 όνν οργανοίοε. corr. W . 19) C. η χοχλονηχαλνχα. corr. W . 2U) del. W . 21) C. ijcot, u t constanter. 2a) C. 

ΐΜοαήηον, ut constanter. 
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ι γ . τού αντού άναστασίον βίβλος ή καλούμενη 

άγκνρωτός. 

ιδ'. νείλον μονάχου και έγκλειστου τον φιλοσόφου 

δογματική πανοπλία κατά πασών τών αιρέσεων, 

ιε . παυσανίου ιστορία παλαια. 

ιζ . φωτίου πατριάρχου κωνσταντινουηολεως ερμη-

νεία εις τοι ς κανόνας, 

ιζ . θ εοδώρου τού προδρόμου τον και πτωχοί· λε-

γομένον ερμηνεία εις τοις ιαμβικούς κανόνας 

τών δεσποτικών εορτών, 

ιη'. μανουήλ τον καμαριώτου και μεγάλου ρήτορος 

της μεγάλης εκκλησίας κ ω ν στ α νι ι ν ο υπ όλε ω ς 

ερμηνεία εις τους χρησμούς σίβυλλας της έρυ-

%)ραίας και περί βίου και αναστροφής αντης. 

ιθ'. μανουήλ τον μοσχοπονλου προγυμνάσματα εις 

τά γραμματικά, ποιητικά, ρητορικά, λογικά /ιικρά 

και μεγάλα, εις τά φυσικά και εις τά μετά τα 

φυσικά. 

κ . μανουήλ τον κορινθίου και μεγάλου ρήτορος 

της μεγάλης έκκλησίας κωνσταντινονπόλεως 

άπολογίαι δεκατέσσαραι προς τήν έν φλωρεντία 

ογδόη ν σννοδον και περί τάςάτοπίας τών 

λατίνων κεφάλαια έβόομήκοντα τέσσαρα, 

κα'. άρσεΐ'ίον φιλοσόφου μητροπολίτου γεναμένου 

μονεμβασίας της πελοποννήσου2) ερμηνεία εις 

τάς εννέα κωμωδίας τον άριστοφάνους. 

'/.β . -Θεοδώρου επισκόπου άμασείας ερμηνεία εις 

τον εκκλησιαστή ν και εις το άσμα τών ασμάτων, 

ν.γ . τον αντού Θεοδώρου άμασείας δογματική παν-

οπλία κατά ιουδαίων, αρμενίων και σαρακηνών. 

νικολάου πατριάρχου κωνσταντινουπόλεως ερ-

μηνεία εις άπαντα της θείας γραφής, 

κε . η εξηκοντάβιβλος Ιουστινιανού τού μεγάλου κατά 

αλφαβήτου οτοιχεϊον. 3) 

κζ,'. μάρκου μονσονρον τον φιλοσόφου ερμηνεία και 

συναγωγή μεγάλη εις τάς εννέα κωμωδίας τον 

άριστοφάνους. 

κζ . μανουήλ τον καμαριώτου και μεγάλου ρήτορος 

εις πλατωνα και άριστοτέλην. 

κη . τον αντού μανονήλ τού καμαριώτου άπόδειξις 

εις τάς ομήρου ραψωδίας και εις τον βίο ν 

αντού. 

κθ '. γεωργίου τού γεμιστού ερμηνεία εις τάς πέντε 

φωνάς τού άριστοτέλονς και εις τάς δέκα κατη-

γορίας. 

λ'. γενναδίον πατριάρχου κιονσταντινουπόλεως βι-

βλίον μεγάλο περί της καθολικής θεολογίας' 

C. πίλοποΐ'ήσον. 3) C. στοιχιίου. 4) C. 
7) C. y.aö^oμoίoJoιι'. 8 ) C. τοϋντόνου cf. Fabr ic . b ibl . gr . Y I , 335 

stanter. 12) c . φριη'χον. 

κδ'. 

λ. α 

λβ'. 

λ / . 

λδ' 

λς'. 

λ:', 

AV 

μ· 

μα , 

μβ', 

μγ , 

μδ', 

με' 

πώς ο πατήρ αγεννητος και πώς ο νιος γεννητός 

και πώς το πνεύμα έκπορεντον και πώς τρία 

και πώς τά τρία εν και πάλε 4) το εν τρία και 

διά τι η ίδιότης τού πατρός άλλη και τού νίον 

άλλη και τού πνεύματος άλλη και πώς έν τη δ) 

τάξει ό πατήρ πρώτος και ό υιός δευτερενει και 

το πνεύμα τρίτον είναι τη τάξει, 

του αντού γενναδίον πατριάρχου κωνσταντινου-

π όλε οι ς τον σχολαρίου ερμηνεία περί της άγιας 

τριάδος· ον ή αρχή' ποιήσωμενύ) άνθρωπον 

κατ εικόνα ήμετέραν και καθ' όμοίωσιν 7)' ο 

πατήρ οντος. 

κυρού άνδρέα τού ντόνον8) τού κρητός λνσις 

εις άπ,αντας τάς ερμηνείας της θείας γραφής. 

Θεοδώρου τού προδρόμου τον και πτωχού λε-

γομένου βιβλία ήτοι τμήματα δώδεκα περί 

όρθ·ογραμ·μίας. 

νικολάον φιλοσόφου τού π ρωτασηκρήτη τού 

λειχονδη ερμηνεία εις πάντας τους βασιλικούς 

νόμους. 

Ιωάννου μητροπολίτου χαλκηδόνος άπόδειξις εις 

τήν πεν&έκτην σννοδον και εις τονς κανόνες 

αυτί'] ς. 

ιωάννου άναγνώστον της μεγάλης έκκλησίας 

ιστορία και βίος 10) τον άγιου και ίσαποστόλου 

μεγάλου κωνσταντίνου. 

συμεών μοναχού τού νέου -θεολόγου ερμηνεία 

περί της αγίας τριάδος. 

γρηγορίου αρχιεπισκόπου ννσσης λόγοι αντιρρη-

τικοί κατά Ιουλιανού τού παραβάτου. 

τού αντού γρηγορίου ννσσης ερμηνεία συνοπτική 

εις τήν άγίαν και όμοονσιον και άδιαίρετον 

τριάδα. 

φαλάριδος έπιστολαί ρμη ητοι έκατον σαραν-

τ α οκτώ. 

βημαρχίου παράφρασις εις τά τέσσαρα ευαγγέλια, 

ζαχαρίου ρήτορος ιστορία εκκλησιαστική. 

&εοδωρίτου έπισκόπου κνρρου 13) ερμηνεία εις 

το δωδεκαπ ρόφητον. 

φρννίχου 12) λεξικόν κατ έπιστήμην πάνυ ώραϊον. 

διάλογος τού σοφωτάτον και λογιωτάτου κυρού 

δη μητριού τού χρυσολωρά αναιρετικός τού λόγου, 

ον έγραψε κύρος δημήτριος ό κυδώνης κατά 

τον μακαρίου θ-εσσαλονίκης κυρού νείλον τού 

καβάσιλα' τά πρόσιοπα' -Θωμάς, νεϊλος, κυ-

δώνης, χρνσολοιράς. 

πάλαι, 

et 355. 

u t constanter. corr. W . 5 ) C . rfj r f j . ö ) C. ποη]σομεν. 
β) C. πρ(ΐ)ταονχ()ΐτ?ι. 10) C. βίοι. n ) C. χι'ρρον, u t COU-
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δ'. 

τ ά βιβλία το ν έ ν δ ο £ ο τ ά τ ο ν ά ρχ ο ν τ ο ς 

κυρού Ιακώβου τον μαρμαρέτου. 

ιωάννου μοναχού τού ζωναρά έρμηνεία εις 

πάντας τονς κανόνας τών άγιων αποστόλων και 

τών τοπικών συνόδων έτι και τών αγίων έπτα 

οικουμενικών συνόδων και ένε το χαρτί κόλλαις 

μεταζωταϊς. *) 

Κωνσταντίνου τού άρμενοπονλον νόμος κριτών 

κατά τήν ταξίν τού κριτηρίου, τμήματα έ"ξ' και 

έιε τό χαρτί κόλλαις μεταξωταΐς. 

ιστορικόν γεωργίου τού κεδρηνον ήγουν χρονικόν 

και αρχινά'-') από κτίσεως κόσμου' και ένε το 

χαρτί βεβραινο. 

ιστορικόν κυρού νικηφόρου τού γρηγορά ήγουν 

'ιστορία εκκλησιαστική' και ενετό χαρτί βιββάκινο. 

ιστορικόν κυρού μαγίατρου τοϋ σήχρονικόν 

εις κοινή ν γλώτταν και αρχίζει άπό κτίσεως 

κόσμου' και ένε το χαρτί κόλλαις μεταξωταϊς. 

όνειροκρίτης ακριβής κυρού νικηφόρου πατριάρχου 

Κωνσταντινουπόλεως κατά αλφαβήτου στοιχεΐον 3) 

και ένε το χαρτί βιββάκινο. 

ιωάννου γραμματικού τον χοιροβοσκον έρμηνεία 

εις τά οκτώ μέρη τον λόγου' και ένε το χαρτί 

κόλλαις μεταξωταϊς. 

πανταλέοντοςδιακόνου και έγκλειστου λόγοι 

πανηγυρικοί τού όλου ένιαυτον ήγουν τών δώ-

δεκα μηνών εις τάς έορτασίμούς ή μέρας και 

δεσποτικάς έορτάς. 

κυρού ίουστίνου φιλοσόφου και μάρτυρος έρ-

μηνεία εις τον άγιον διοννσιον τον άρεοπαγίτην, 

έπίσκοπον ·Γ') ά&ηνών, 'ιεραρχία ούρανία, μυστική 

θεολογία' και ένε το χαρτί βιββάκινο. 

ι . ενκλείδους βιβλίον, όλον τό κείμενοι'' και ένε 

το χαρτί βιββάκινο. 

ια . ώριγένους έρμηνεία εις τό τού δαβίδ ψαλτηριον 

και πάλε εις τήν έρμηνείαν τού ώριγένους έχει λΰσιν 

τής ερμηνείας Ιωάννης ό μαβροποδάς6) μη-

τροπολίτης τής άγιωτάτης μητροπόλεως ενχαίτων 

και ό αυτός ώριγένης, οπού έχει τήν αν τήν έρ-

μηνείαν, ένε υιός τού αγίου ίππολντου 7) φιλο-

σόφου και μάρτυρος' και ένε τό χαρτί βιββάκινο. 

ιβ'. τού αυτού ώριγένους έρμηνεία εις τάς πράξεις 

τών αποστόλων και εις τάς έπιστολάς παύλου 

τού αποστόλου' και ένε τό χαρτί βιββάκινο. 

ιδ', 

ιθ' 

ρ' κβ 

γρηγοριου αρχιεπίσκοπου κωνσταντινουπ ολειος 

βιβλίον θεολογικόν, ής 8) ή αρχή· αναστάσεως 

ημέρα και ή αρχή δεξιά και λαμ,πρυνθώμεν τή 

πανηγνρεί' και ένε τό χαρτί βιββάκινο. 

μανουήλ τον μοσχοποίλου γραμματική· και ένε 

τό χαρτί βιββάκινο. 

γερμανού πατριάρχου κωνσταντινουπόλεως λόγοι 

πανηγυρικοί' και ένε τό χαρτί βιββάκινο. 

νίκη τα μητροπολίτου ήρακλείας έρμηνεία εις τον 

γρηγόριον τον θεολόγοι' άπορίαι και λίσεις' 

και ένε τό χαρτί βιββάκινο. 

τον αγίου άθανασίου αρχιεπισκόπου άλεζανδρείας 

ερμηνεία εις τό τού δαβίδ ψαλτηριον και ένε 

τό χαρτί κόλλαις μεταξωταϊς. 

τον αντον ((γιου άθανασίου άρχιεπ ισ/.όπο υ 

άλεΐ-ανδρείας λόγοι διαλεκτικοί τού αντοΰ αγίου 

άθανασίου και τον άρείου, ας έόιαλέκτηκαν 

ενώπιον τον ενσεβεστάτου και φιλοχρίστον και 

ίσαποστολου Κωνσταντίνου εις τήν άγίαν πρώ-

την σννοδον τήν γεναμένην έν νικαία τή πόλει 

τής βιθυνίας' ιη) και ένε τό χαρτί βιββάκινο. 

τον αντον άγιου άθανασίου επισκόπου άλεξαν-

δρείας η) λόγοι πανηγυρικοί εις τάς δώδεκα 

έορτάς τάς δεσποτικάς ετι και μερικών άγιων 

έορταζομένων εις την πρωτην τον σεπτεβοίου, 

τήν άρχην τής ινδίκτου, τού άγιου μεγαλομάρ-

τυρας άρτεμίου, τον άγιου μεγαλομάρτυρας δη-

μητρίου τον μυροβλντου, τον άγιου α7ΐοστόλου 

φιλίππου, τον έν άγίοις πατρός ημών εύοεβίου 

επίσκοπου παμφίλου και άλλων πολλών άγιων 

και τό χαρτί ένε βιββάκινο. 

ιωάννου άκτουαρίου 12) έρμηνεία εις τήν φνσιο-

λογίαν τον άριστοτέλους τών ι ε ζώων πάντων 

τών χερσαίων, τών εναλίων και τών πτηνών και 

ένε τό χαρτί βιββάκινο. 

νικηφόρου τον κερα/ιέως έρμηνεία και λόγοι 

διάφοροι εις τό άγιον και ιερόν εναγγέλιον και 

ένε τό χαρτί κόλλαις μεταξοηαΐς. 

έπιφανίου αρχιεπισκόπου κωνσταντίας τής κνπρου 

βιβλίον, ό φυσιολογος, όπερ έσνναξε άπό τής 

τρισολβίου βίβλου τού έν άγίοις πατρός ημών 

βασιλείου τον μεγάλου Καισαρείας καππαδοκίας' 

άπερ έξηγειται ό αϊτός μέγας βασίλειος έν τή 

έξαημέρω και βίβλοι μωνσέως τού προφήτου' και 

ένε τό χαρτί βιββάκινο. 

α ) C. κΰίλις μίταξοταΐς, u t fere constanter. 2 ) C. άρχηνά, u t constanter. corr. W . 3 ) C. ατοιχα'ον. 4 ) C. παιτο-

λίοντος. 5 ) C. επισκύττον. 6 ) C. ΰμαβ'ρόποό'ας. corr. W . 7 ) C. ίππολΐτον. 8) ou'? 9) ( 1 άπορίίαι. l ü ) C . βιΰηνίας. 11) C . 

άλεξανδρϊας. 12) C. (ϋχταρι'ου. 
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10. ταύτά είσι τά βιβλία τον έ ν ι) ο ξο τά το ν 

άρχοντος κυρ ο ν Ιωάννου τοΰ σοίτζο ν. 

α . ίστ ορικον γεωργίου τοΰ γ ε πιοτού μετά τον εν 

μαντινεία 1) πόλε μον και τό χαρτί εν ε βιββά-

κινο. 

β . τού αυτού γεωργίου τοΰ γεμιστού ερμηνεία εις 

τά αναλυτικά τοΰ άριστοτέλονς' και τό χαρτί 

ενε κόλλα ig / ιεταξωταις . 

γ . βιβλίον φιλοσοφικό ν, και ενε επιτομή εις τά 

μετά τά φυσικά τοΰ άριστοτέλους παρά τοΰ 

σοφωτάτου κυροΰ γεωργίου τού) παχνμέρη και 

πρωτεκδίκου τής μεγάλης εκκλησίας' και τό 

χαρτί ενε κόλλα ig βιββάκιναις 2). 

δ . ιωσήφ βρυεννίον 3) λογική, και αρχίζει' πόσοι 

οροί τής φιλοσοφίας' και τό χαρτί ενε βιββά-

κινο. 

ε', τά πρακτικά τής αγίας εβδόμης και οικουμενι-

κής συνόδου τής γεναμένης εν νικαία επί τής 

βασιλείας Κωνσταντίνου και ειρήνης τής μητρός 

αυτού' και τό χαρτί ενε βιββακινο. 

ς', ή άποκάλυψις τού αγίου άνδρέου τον δια χριστον 

σαλού' και τό χαρτί ενε βεβράϊνο 4). 

ζ', ή άποκάλνψις τής ίπεραγίας δεσποίνης ημών 

Θεοτόκου και άειπαρ&ένου μαρίας' και το χαρτί 

ενε βεβράϊνο. 

η . λέοντος τοΰ φιλοσόφου και βασιλέως βιος και 

ιστορία εις τόν πατριάρχην άβραάμ' και τό 

χαρτί ενε βεβράϊνο. 

. τοΰ αυτού λέοντος και βασιλέως ίστορίαι με-

ρικαί' και τό χαρτί ένε βεβράϊνο. 

ι . τά πρακτικά της άγιας τοπικής και οικουμενικής 

συνόδου λεγομένης τής γεναμένης έν κωνσταν-

τινονπόλει επί τής βασιλείας βασιλείου τού μα-

κεδόνας :>) Κωνσταντίνου, λέοντος και άλεξάνδρου, 

των νίέων αυτού, και πατριαρχου Κωνσταντινου-

πόλεως φωτίου και ιωάννου πάπα τής πρεσβυ-

τέρας ρώμης' και τό χαρτί ένε βιββάκινο. 

ια'. ζαχαρίον ρήτορος ιστορία εκκλησιαστική· και τό 

χαρτί ένε βεβράϊνο. 

ι β'. ιωάννου άν αγνώστου τής μεγάλης εκκλησίας της 

πρεσβυτέρας ρώμης ίστορίαι και βιος τοΰ 

μεγάλου Κωνσταντίνου και ισαποστολουβασιλέως' 

και τό χαρτί ένε βεβράϊνο. 

ιγ'. ιστορικόν Κωνσταντίνου μανασσή. 

ιδ'. νείλου μοναχού περί άζνμων κεφάλαια ρκ' ήτοι 

έκατόν είκοσι' και τό χαρτί ένε βεβράϊνο. 

C. μανταιεΐα C. βιββάχινες. 3 ) C. βρνενίον. 4; 
6) C. βίοι. 7 ) C. κΐ'ύώιι. 8 ) C. ΐπεΊρε. 9) C. τιμπερίου. corr. 
1S) C. βνζαντιαίον. 34J C. 15) C. w« αΥ. 1ϋ) C. ισνχοσε. 

λης? -1) C. SiSovrai. C. τυν. 

ιε . βιβλίον λεγό μενον ό & η καράς· και έχει εν χ αϊ ς 

dεολογικαϊς· και τό χαρτί ένε βιββακινο. 

ι ς . τού αγίου αιγονστίνου επισκόπου ίππώνος, και 

μετεγλωττία&η παρα κυροΰ δημ,ητρίου τοΰ κυ-

δωνη 7)' και τό χαρτί ένε βιββάκινο. 

ιζ'. πορφυρίου εις τάς δέκα κατηγορίας τοΰ άριοτο-

τέλους· και τό χαρτί ένε βιββάκινο. 

ιη . γεωργίου γραμματικού περί συν τάξεως' και ένε 

τό χαρτί βιββάκινο. 

ι& . μανονηλ τού μοσχοπονλου σχέδη εννέα' και τό 

χαρτί ένε βιββάκιΐ'ο. 

κ . ιστορία τοΰ φραντζέσκον μετά τής μπέλας, και 

οπως επήρε 8) ό φραντζέσκος από τό σιδερό-

καστρον την μπέλα και έφυγε' και τό χαρτί ένε 

βιββά κι ν ο φυγονράδο. 

κα'. ιστορία τοΰ ί/ιπερίου9) υιού ρηγός τής προ-

βέντζας, και 'όπως επήρε 10) τήν μαργαρώνα, 

θυγατέρα ούσα τού ρηγός άνάπολις ντεριάμε' η) 

και τό χαρτί ένε βιββάκινο φυγονράδο. 

κβ . ιστορία και βίος τού γενναιοτάτου και άνδρικω-

τάτου12) μεγάλου βελισαρίον στρατηγού τ ώ ν 

ρωμαίων και ένε τό χαρτί βιββάκινο φυγονράδο. 

κγ'. ιστορία τοΰ γενναιοτάτου &ησαίου βασιλέως 

απηνών, και όπως επήγε εις ταΐς άμαζόναις 

και έπολέμησε και έπα ρέλαβε α ν τάς και όπως 

πάλιν έπανήλ&εν εις τάς ά&ήνας και α νν ε βασί-

λευα ε μετά τού αδελφού αντού άδριανοΰ' και 

τό χαρτί ένε βιββάκινο φυγονράδο. 

κ δ'. γεωργίου τού χοίμνου τοΰ βυζαντίου13) ερμη-

νεία όημάδα από τό' έν αρχή 1') έποίησεν ό 

Ό-εος τόν ονρανόν και τήν γ ην, εώς τής βασι-

λείας δαβίδ και σολομώντος' και τό χαρτί ένε 

βιββά κι ν ο φυγονράδο. 

11. βιβλίον τοΰ αγίου και δικαίου λαζάρον υ όποιος 

λάζαρος έκαμε τέσσαρες ήμέραις εις τόν αδην, και 

ωσάν 15) το ν έσνκωσε 1,;) ο χριστός, έξηγήΟη εις )7) 

τέσσαρα βιβλία* και ιδοντας l!S) αυτά οί απόστολοι 

και οί πατέρες, έκρυψαν τ ά τ ρ ία και δεν ηΰρίσκονται' 

τό δε πρώτον βιβλίον τούτο ένε εις τήν ρώμη ν 

και ήκονσα εκ τόν σάΐ'τα κρούζε τόν γαρδη-

νάλε, ί!') ότι πάσα οπού νά γένη νέος καρδηνά-

λες, 20) τούτο δίδουνε 21), και τό διαβάζει μία 

φορά, και άλλον άνθρωποι· δεν τό 22) δείχνουν. 

C. βιβράινο, ut fere constanter. 5) C. μαχεδώνοut constanter. 

. W. 1ϋ) C. επεϊρε. 11) Quid sit nescio. l ä ) C. άνδριχοτάτου. 
1 ' ) inser. W . 1S) C. είδόντας. J0) χαρδηνάλεον? 2υ) χαρδηνά-



β'. ror μενάνδρου τάς κωμωδίας όλα ς τάς είκοσι-

τέσσαρας' και εξηγείται αυτάς ό υπέρτιμος κυρ 

μιχαήλ ό ψελλός, 

γ', τού δίωνος τό ιστορικόν, και λείπει1) εκ την 

μέσην φύλλα τέσσαρα, 

δ', πρόκλον πατριάρχου2) ιστορία περϊ ελληνικήςs) 

θεολογίας. 

ε', ιστορικόν ίωάννου μοναχοί τού ζωναρά' και ενε 

όλον σωστό 4). 

ς . ιστορικόν κυρον μιχαήλ τον ψελλού καϊ ύπερ-

τίμου. 

ζ'. ιστορικόν άνδριότου 5) περί της γης αυτών 

έταιρίδος '·). 

η . ιστορικόν κυρ νικήτα κουροπαλάτου τού χω-

νιάτον τ). 

θ'. τού άγιωτάτου μητροπολίτου είσταθ ίου έξηγησις 

εις τον όμηρον. 

ι . θεοδωρίτου επισκόπου κύρρου ιστορία εκκλη-

σιαστική ή κάλου μένη Θεόφιλος, 

ια . ό ευριπίδης*), όλον τό κείμενον. 

ιβ'. τά παράλληλα τού άγιου ίωάννου τού δαμα-

σκηνοί. 

ιγ . βιβλίο ν φιλοσοφικοί' ήγουν ή λογική τού αυτού 

Ιωάννου τού δαμασκηνού. 

ι (Υ. ίατροσόφιον γαληνού καθ' Ιπποκράτους, 

ιε'. ίατροσόφιον κρατεία τού ριζοτόμου. 

/g'. ίατροσόφιον μελετίου τού σοφού περϊ της τού 

άνθρωπου κατασκευής, 

ιζ'. βιβλίον ίατροσόφιον, και έχει διάφορα πράγ-

ματα. 

ιθ . ίατροσόφιον κυρού μιχαήλ τού ψελλού και 

νπερτίμου. 

ιη . ίατροσόφιον πανλου νικαίου, μαθητού του 

ίπποκράτους. 

κ . φιλήμονος9) κωμωδίαι, και δεν έχει τό τέλος, 

κα'. βιβλίον φιλοσοφικοί' κυρού νικηφόρου και πρε-

σβυτέρου τον βλεμίδους ήγουν ή λογική αυτού, 

κβ'. έτερο βιβλίον φιλοσοφικόν τού αυτού κυρού 

νικηφόρου και πρεσβυτέρου τού βλεμίδους, και 

λέγεται σύνοψις εις τήν φιλοσοφίαν. 

κγ . βιβλίον φιλοσοφικόν κυρού γεωργίου τού παχυ-

μέρη· καϊ ένε επιτομή εις τά με τά τά φυσικά 

τού άριστοτέλους κεφάλαια ιγ . 

κ δ . τού άριατοφάνους τάς εννέα κωμωδίας, όλον τό 

κείμενον. 

κ ε'. έρμογένου ς ρήτορος όλον τό κείμενον. 
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, ώριγένους φιλοκαλία καϊ τού κατά ιη) κέλσου. 

ιστορία παλαιά κατά τον πόλεμοι· του μωάμεθ, 

καϊ όπως έπολέμησε καϊ ένίκησε τοις ρωμαίους 

δύο και τ ρις φοραις. 

. ιστορικόν κυρού κωνσταντίνου του μανασσή, 

καϊ αρχίζει απο κτίσεως κοσμου μέχρι τής βα-

σιλείας κυρού νικηφόρου του βοτανειάτου. 

. μανουηλ τον μοσχοπούλου γραμματική, καϊ 

έχει καϊ τά εννέα οχέδη. 

. βιβλίον φιλοσοφικόν κυρού μιχαήλ τού ψελλού 

εις τά φυσικά τού άριστοτέλους. 

. βιβλίον άστρονομικόν ισαάκ τού σύρου η). 

. έτερο άστρονομικόν τού μελιτηνιώτου και 

μεγάλου σακελλαρίου τής μεγάλης εκκλησίας κων-

σταντ ινουπόλεως. 

. έτερο άστρονομικόν ίωάννου τού γλυκά. 

. άστρονομικόν κυρού μάρκου τού ευγενικού μη-

τροπολίτου έφέσον. 

. άστρονομικόν κυρού μιχαήλ τού γλυκά. 

. άστρονομικόν κυρού μιχαήλ τού ψελλού. 

. άστρονομικόν τό καλούμενοι' έξαπτέρυγον. 

. άστρονομικόν 12) γεωργίου τού γεμιστού. 

. τά πρακτικά τής ογδόης συνόδου τής γεναμένης 

έν φλωρεντία. 

. βιβλίον Θωμά ντεακυίΐ'ου Ι3), όπερ γράφει κατά 

των γραικών. 

. βιβλίον τού μακαρίου μητροπολίτου αγκύρας, 

όπερ γράφει κατά τών λατίνων. 

. νείλου αρχιεπισκόπου θεσσαλονίκης, όπερ γράφει 

κατά τών λατίνων. 

. νόμιμον ματθαίου τού βλαστάρη 31). 

. έτερο νόμιμον, ίωάννου τον ζωναρά. 

. έτερο νόμιμον, Κωνσταντίνου τού άρμενοποίλου. 

. έτερο νόμιμον, ή έξηκοντάβιβλος Ιουστινιανού lä) 

τού μεγάλου. 
1ΰ) έ'ιερο νομιμον, τά. τεύχεα καλούμενον, καϊ 

ένε έξηγησις ίωάννου μητροπολίτου ενχαίτων 

τού μαβρόποδος. 

. έτερο νόμιμον, αϊ νεαραϊ τού βασιλέως λέοντος 

τού σοφοί, τον τιβερίου, ρωμανού τού γέροντος 

τον λακαπηνού καϊ άλλων πολλών βασιλέων, 

καϊ άλλα πολλά έχει διάφορα. 

. έτερο νόμιμον, μιχαήλ άνθ υπάτου 17) καϊ κριτού 

τού άτταλιώτου προς τον βασιλέα μιχαήλ δουκαν 

τον π αραπινάκιν, ν ιόν κωνστ αντίνου βασιλέως 

τού δούκα. 

C. λήπη, ut constanter. -) διαδόχου? cf. Lambec. conuuent. bibl . Caesar, lib. I , ρ . 147. 3) πλατοη^ς Lambecius 1.1. 

*) c . aoaro'j, ut constanter. corr. W . 5) άνδροίτου Lambecius 1. 1. p. 148 cf. Scliol. ad Apoll . Khod. ß, 159. Ν um άνδροτιωνος? 
s) αντοΰ πατρίδος Lambecius , recte, u t m i h i videtur. 7 ) C. χονιάτον. s) c . ίίριππίδης. 9) c . φιλήμωνος. lu) χατα τoi? n) αργυροί ? 
12) C. αοτοριχον. 13) C. ντεαχίνου. Lambecius τον άχονίνον. " ) c . βλαοταρι. 15 j C. ίουοτιαιοΰ. 1β) sie C. l 7 ) C. αν&ιπάτον. 



ν'. έτερο νόμιμον παλαιό κα/ μεγάλο, 

να . ζαχαρίον ρήτορος βιβλίο ν. 

ν β'. λέξις ρητορική κατά στ οιχείον Ιωάννου τον 

τζέτζου. 

νγ'. ιστορικόν μιχαήλ τον γλυκά, και αρχινά άπο 

κτίσεως κόσμου, 

νδ'. τού άγιωτάτον μητροπολίτου θεσσαλονίκης γρη-

γορίου του παλαμά βιβλίον κατά λατίνων. 

νε'. γερμανού πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως βι-

βλίον κατά λατίνων. 

νς . σίβυλλας έρυθραίας ο'ι χρησμοί όλοι. 

ν ζ'. ίονλιος 1) πολυδενκη 2). 

νη . βιβλίον βαρλαάμ και ίωάσαφ. 

ν&'. διοννσιος αρεοπαγίτης μετά τών σχολίων.3) 

ξ'. έξήγησις τον αγίου κνρίλλου αρχιεπισκόπου 

άλεξανδρείας εις τον άγιον ίερόθεον τον άρεο-

παγίτην. 

ξα'. μυστική φιλοσοφία μετά τήν έξήγησιν κυρού 

μιχαηλ του ψελλού και νπερτίμου. 

ξβ'. τον λυκόφρονος ίίλον τό κείμενοι1, 

ξγ'. τά χρυσά επη γρηγορίου τον θεολόγου, 

ξδ'. τον αυτόν γρηγορίου τον θεολόγου λόγοι' ου 

ή άρχή· άναστάσεως ημέρα και ή αρχή δεξιά, 

ξε'. τον αυτού γρηγορίου τού θεολόγου τριάκοντα 

λόγοι οί μή άναγινωσκόμενοι. 

ξς'. λειτουργία εξηγημένη καβάσιλα τού βουλγαρίας. 

ξζ . ετέρα λειτουργία έξηγημένη συμεών τού δια-

λόγου 4) μητροπολίτου &εσσαλ.ονίκης. 

ξη . τού αντού κνρ σνμεών τού διαλόγου τά έπτά 

μυστήρια της εκκλησίας, 

ξθ'. νικήτα μητροπολίτου ήρακλείας έρμηνεία εις τον 

ίώβ, καδένα ήτοι πολλών έξήγησις. 

ο', τού αντού μητροπολίτου ήρακλείας κνρ νικήτα 

εις τό τού δαβίδ ψαλτήριον, καδένα ήτοι πολ-

λών έξήγησις. 

οα . τού αντού μητροπολίτου ήρακλείας κυρ νικήτα 

έρμηνεία εις τάς πράξεις τώιν αποστόλων, εις 

τας έπιστολάς όλας πανλου τού άποστόλ.ου, 

Ιακώβου, Ιωάννου και πέτρου, καδένα ήτοι 

πολλών έξήγησις. 

οβ . τού αντού μητροπολίτου ήρακλείας κνρ νικήτα 

εις τό δυ)δεκαπ ρόφητον καδένα ήτοι πολλών 

έξήγησις. 

ογ'. τού αντού μητροπολίτου ήρακλείας κνρ νικήτα 

έρμηνεία εις τά τέσσαρα εναγγέλια, καδένα ήτοι 

πολλών έξήγησις. 

οδ'. τού αντού μητροπολίτου ήρακλείας κυρ νικήτα 

*) C. ή ιονλλιος. 2) πολνδείχης? 3 ) C. οχολίων, u t 

5) C. χαδδίνα, u t COnstanter. 6 ) C. άπορρήσεις. 7) έξήγησις? 
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ερμηνεία εις τον έκκλησιαστήν και εις τό άσμα 

τών ασμάτων, καδένα ήτοι πολλών έξήγησις. 

οε . τού αντού μητροπολίτου ήρακλείας κνρ νικήτα 

έρμηνεία εις τάς άπορήσεις?') γρηγορίου τού 

θεολόγου ήγουν εις ταϊς όμιλίαις αϊτού' ού 

άρχή' άναστασεως ημέρα, 

ος'. &εοδο)θίτου έπισκόπου κνρρου εις τό δωδεκα-

πρόφητον έξηγηοιν 7). 

οζ. τού αντού θεοδωρίτου έπισκόπου κνρρου εις τά 

άπορον μενα της &είας γραφής, 

οη . τού αντού θεοδωρίτου s) έπισκόπου κΰρρου έξή-

γησις εις τό xjia/.τήριον. 

οθ'. τού αντού θεοδο)ρίτον έπισκόπου κνρρου έξή-

γησις εις τάς πράξεις τώ>ν αποστόλων, εις τάς 

έπιστολάς ολας πανλου τού αποστόλου, Ιακώβου, 

Ιωάννου, ίονδα και πέτρου, καδένα ήτοι πολλών 

έξήγησις. 

π', τού αντού &εοδωρίτου έπισκόπου κνρρου έξή-

γησις εις τα τέσσαρα ευαγγέλια, 

πα . τού αυτού θ-εοδωρίτου έπισκόπου κνρρου έξή-

γησις εις τον προφήτην ήσαί'αν. 

π β'. τού αυτού &εοδωρίτου έπισκόπου κνρρου έξήγησις 

εις τον έκκλησιαστήν. 

πγ . τού έν άγίοις πατρός ημών ίωάννου άρχιεπι-

σκόπου κωνσταντινουπόλεως τού χρυσοστόμου 

έξήγησις εις τάς πράξεις τών άποστόλ.ων, εις 

τάς έπιστολάς ολας πανλ^ου τού αποστόλου, 

Ιακώβου, ίωάννου, ίονδα και πέτρου. 

πδ'. τού αυτού ίωάννου τού χρυσοστόμου ερμηνεία 

εις τά τέσσαρα εναγγέλια. 

π ε . τού αντού ίωάννου τού χρυσοστόμου λόγοι άν-

τιοοητι/.οί κατά ιουδαίων. 
\ ν / 

πς . τού αυτού χρυσοστόμου λόγοι άντιρρητικοί κατά 

αρμενίων. 

πζ'. ο/9) τέσσαροι μαργαρϊται τον αυτού ίωάννου 

τού χρυσοστόμου. 

πη . τού αντού χρυσοστομου έρμηνεία εις τήν 

έξα ήμερον. 

πθ'. τού αντού ίωάννου τού χρυσοστόμου έρμηνεία 

εις τό τού δαβίδ ψαλτήριον. 

V· τού αντού χρυσοστόμου έρμηνεία εις τον έκκλη-

σιαστήν και εις τό άσμα τών 1υ) ασμάτων, 

'ηα'.τά πρακτικά της αγίας πρώτης και οικουμενικής 

συνόδου της γεναμένης έν νικαία έπι της βασι-

λείας τού αγίου και ίσαποστόλου μεγάλου κοιν-

σταντίνου. 

^β'.τά πρακτικά της αγίας δευτέρας και οικουμενικής 

constanter. 4) ηιιηα hic et in sequenti &ίολόγον, ut ρ. 23 1. 4? 
8) C. svöojQiTov. 9) C. «Λ 10) C . om. ttg το uoiia τών. 
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συνόδου τής γεναμένης έν κωνσταντινονπόλει 

έπί τής βασιλείας Θεοδοσίου του μεγάλου, 

τά πρακτικά τής άγιας τρίτης χαί οικουμενικής 

συνόδου τής γεναμένης ιν έφέσω επί τής βα-

σιλείας Θεοδοσίου τού μικροί, 

τά πρακτικά τής άγιας τετάρτης χαί οικουμενι-

κής συνόδου τής γεναμένης έν χαλχηόονι έπί 

τής βασιλείας μαρχιανοι'. 

τά πρακτικά τής αγίας πέμπτης χαί οικουμε-

νικής συνόδου τής γεναμένης έν κωνσταντινου-

ηόλει έπί τής βασιλείας Ιουστινιανού τού 

μεγάλου. 

τά πρακτικά τής αγίας έκτης και οικουμενικής 

συνόδου τής γεναμένης έν χωνσι α ντ ινονπόλει 

έπί τής βασιλείας Κωνσταντίνου τού πωγωνάτου. 

τά πρακτικά τής αγίας εβδόμης ν.αί οικουμενι-

κή ς συνόδου τής γεναμένης έν νικαία έπί τής 

βασιλείας Κωνσταντίνου και ειρήνης τών βα-

σιλέων. 

τά πρακτικά τής τοπικής συνόδου τής γεναμένης 

έν κωνσταντινουπόλει έπί τής βασιλείας βασι-

λείου τού μακεδόνος και φωτίου πατριάρχου, 

ιωάννου τού ζωναρά έξήγησις εις τήν όκτώηχον 

Ιωάννου τού δαμασκηνού. 

σαβίνου *) μοναχού έπιτομη 2) πάντων τών 

συνόδων οικουμενικών τ ε και τοπικών. 

Κυρίλλου μοναχού επιτομή και έξη γη α ις εις 

τονς βασιλικούς νόμους. 

θαλελαίουό) επιτομή και έξήγηαις εις τοις 

βασιλικούς νόμους, 

τού έρμουπολίτου επιτομή και 

τοις βασιλικούς νόμους. 

Θεοδώρου βαλσαμών πατριάρχου άντιοχείας 

έξήγησις και έρμηνεία εις πάντας τονς κανόνας 

τών τ ε αποστόλων και τοπικών συνόδων έτι 

τε και οικουμενικών, 

αϊ κατήχησις ι) τών στουδίων 5). 

νομοκάνονον όλον σωστό. 

άνδρέον αρχιεπισκόπου Καισαρείας καππαόοκίας 

έξ,ήγησις εις τήν άποκάλνψιν ιωάννου τού θεο-

λόγου. 

ή άποκάλυψις άνδρέον τού διά χριστόν σαλον. 

Κυρίλλου άρχιεπισκόπον άλεξανδρείας λεξικόν 

χ ατά στοιχεΐον τού αλφαβήτου. 

μέγα έτνμολογικόν. 

σουίδα λεξικό ν. 

κάββου πολυδώρου λεξικόν <;). 

έξήγηαις εις 

*) C. οαββίνον. 2 ) C. έπί τομή. 3) C. &αλαλαίον. 

quid sit, nescio. 7) C. <*'· Η) C. έχχληαιαοτιχα'ι. 9) φιλό&ί 
14) raanus posterior del. 15) C. έπιτομη. 1β) sie C. 

έρμογένους ρητορος μετά τών σχολίων αντον. 

γεωργίου τού ζηγαβηνού έξήγησις εις τό ψαλ-

τήριον. 

τάς ΐ'εαράς πάντων τών βασιλέων, 

οι 7) κανόνες εκκλησιαστικοί 8) πάντες, 

'ιστορία έκκλησιαστ ικη θεοδωρίτου έπ ισκόπου 

κνρρου, η καλείται τόμος 9). 

κωνσταντινον λασ/.άρεως τον βυζαντίου γραμ-

ματική. 

Θεοδώρου τού γαζή 10) γραμματική, τμήματα 

τέσσαρα. 

ομήρου ίλιάδος η). 

ιωάννου πάπα τής πρεσβυτέρας ρώμης έξήγηαις 

εις τό εύαγγέλιον κυριακοδρόμιον τού όλου 

ένιαυιού. 

τον αγίου έπιφανίου άρχιεπισκόπου κωναταν-

τίας τής κνπρον βιβλίον τό πανάριον. 

λέοντος τού φιλοσόφον και βασιλέως λόγοι και 

εγκώμια 12) και βίος 13) τού άγιου και δικαίου 

λαζάρου. 

τά πάτρια τής κωνσταντινουπόλεως ετι και τής 

άγιας |κ«/] u) σοφίας· και ό βίος άλεξάνδρου 

βασιλέως τού μακεδόνος. 

ιωάννου ζωναρά κατά λατίνων. 

τον άγιου γρηγορίου αρχιεπισκόπου ννσσης ερ-

μηνεία εις τήν έξαήμερον. 

τον αγίου ανγονστίνου έπισκόπον ιππώνος ή 

έγχειρίδιος βίβλος, και μ,ετεγλωττίσθη εις τήν 

έλληνικην γλώτταν παρά κυρού δη μητριού τον 

χυδώνη. 

θεοδοσίον γραμματικού σννοψις έν επιτομή 15) 

εις τά οκτώ μέρη τον λόγου. 

ια ομηροχεντρα τα γενόμενα παρά τής ενσε-

βεατάτης ευδοκίας τής βασιλίσσης, 

ρουφίνου πρεσβυτέρου τής μεγάλης εκκλησίας 

'ιστορία εκκλησιαστική, και αρχίζει άπό τής βα-

σιλείας κώνσταντος τον χλωρού. 

1ΰ) πορφυρίου εις τάς δέκα κατηγορίας τον άρι-

α ι οτ έλους. 

μιχαήλ τού ψελλού και νπερτίμου έξήγηαις εις 

τάς πέντε φωνας του άριστοτέλους. 

τά τοπογραφιν.ά τού οτράβωνος. 

τα τοπογραφικά κλανδίου πτολομαίου. 

εξηγηαις και δι ή γη σι ς πάνυ ωφέλιμος εις τά 

τοπογραφικά στράβωνος και πτολομαίου παρά 

τού αοφωτάτου κυρού μιχαήλ τού ψελλού. 

) nun i at χατηχήοίΐς au // χαττ}χι/ois? 5) του οτονδίτον? 

oi'. " ) C. γαζί. " ) C. ίλλιαδος. 1 2 j C. έγχώμιοι. (). βίοι. 
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ρλγ'. 

ρλδ' 
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ρλς'. λόγοι ιστορικοί πάνυ ωραίοι του σοφωτάτου 

κυρού ίωάννου τού ζωναρά. 

ρλζ'. βιβλίον ή διόπτρα κυρ συμεών τού ιιεταφρα-

σιού κα} νιου θεολόγου, 

ρλη'. τού σοφωτάτον κυρού νικηφόρου και πρεσβυ-

τέρου τού βλεμίδονς έξήγησις εις τό ψαλτήριον. 

ρλθ'. τού σοφωτάτου καϊ ενσεβεστάτου ημών βασι-

λέως κυρού ίωάννου τού Καντακουζηνού τού δια 

τού χλείου και αγγελικού οχήματος μετονομα-

σθείς *) ίωάσαφ '/.ατά τού μωάμεθ άπολογίαι 

τέσσαρες. 

ρμ'. τοϊ αγίου ίωάννου τού δαμασκηνού λόγοι αν-

τιρρητικοί κατά ιουδαίων, 

ρμα'. ή δογματική πανοπλία ή γενομένη κατα 

ιουδαίων. 

ρμβ' · τού ooff ωτάτοι* κΐ'ρού μιχαήλ τού ψελλού εξη-

γησις εις τήν άριθμητικήν. 

ρμγ'. του qιλοσόφου κυρού λέοντος και βασιλέως περί 

τάξεως στρατιωτών, 

ρμ,δ'. βιβλίον τό λαυσαικόν τό καλουμενον 6 παρά-

δεισος. 

ρμε'. βιβλίον ίωάννου τού εύκρατα τό καλουμενον 

πατερικόν. 

ρμς'. τό βιβλίον της %θαλάσσης. 

ρ μ. ζ'. γεωργίου τού γεμιστού ιστορία περί φορεμάτων 2) 

βασιλικών και αρχόντων και πάντων τών έν 

τέλει. 

ρμη . ιστορικόν γεωργίου μοναχού τον λακαηηνού, 

και αρχίζει άπ ό κτίσεως κόσμου, 

ρμθ·'. ιστορικόν ίωάννου ν.ουροπαλάτου τού σκνλίτζη, 

και αρχίζει από τήν άναγόρευσιν νικηφόρου 

τού από γενικών και τελειώνει εως της βασι-

λείας ίσαακίου τού κομνηνού. 

ρν'. ιστορία τών Κομνηνών, ο καλείται τό βιβλίον 

τα κομνηνα ίστορήματα. 

ρνα'. βιβλίον έπιστολαί τού πηλ.ουσιώτου ίσιδώρον, 

και είναι έπιστολαί χιλιάδες δίο. 

ρνβ'. βιβλίον τό καλουμενον τά προγνωστικά ηλίου 

τε και σελήνης έτι άσιέρων και αέρων και 

ανέμων και τϋιν νεφών ιιάντων. 

ρνγ . τού Ιπποκράτους εις τά αναλυτικά βιβλία δεκα-

τέσααρα, και εξηγείται αυτά ο γαληνός, και 

πάλε εις τού γαληνού τήν έξήγησιν έχει ερμη-

νεία ό σοι/ώτατος μιχαήλ ό ψελλός, 

ρνδ'. ίατροσόφιον τού ξενώνος5). 

ρνε'. ή δογματική πανοπλία κατά σαρακηνών ίωάννου 

μητροπολίτου ενχαίιων τού μαβρόποδος. 
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ρνζ . ό σοφοκλής, 'όλον τό κείμενον. 

ρνζ. άπολιναριου τού σοφωτάτον έρμηνεία εις τό 

1U αλτ η ρ ιο ν διά στίχων ηρωικών, 

ρνη'. ενσταθίου μητροπολίτου θεσσαλονίκης εις πλά-

τωΐ'α και αριστοτέλην. 

ρνθ'. ίρηνέου ·') τον σοφωτάτον έρμηνεία ιίς τήν φί-

λο σοφίαν πάνυ ωραία, 

ρξ'. βιβλίον ίσιδώρου τού ισπανού περί θεολογίας 

έτυμολογιώίν. 

ρξα'. ό κλίμαξ Ιωάννης έξηγημένος. 

ρξβ'. εύσεβιου τού παμφίλου ιστορία εκκλησιαστική 

περί μαρτύρων, 

ρξγ'. τού αντού ενσεβίον τον πα/ιφίλου περί άπο-

δείξεως εν αγγελικής, 

ρξδ '. τού αγίου ίερωνν μου περί θεολογίας, 

ρξε . τού αγίου δαμάσου πάπα ρώμης περί της 

άνωτάτω 7) τριάδος, 

ρξζ'. βιβλίον 'όπερ έλέγχουνται άπόνως8) γραικοί κα) 

λαιϊνοι περί άζύμων και τον καθαρτηρίου 

πνρός και εις τάς καταδύσεις τού αγίου βα-

πτίσματος, έξαιρέιως εις τό άρθρον τον αγίου 

συμβόλου. 

ρξζ'. τού άγιου κυρίλλου άλεξανδρείας δώδεκα κεφά-

λαια:, ά έξέθετο κατά νεστορίου τον ασεβούς, 

και δώδεκα κεφάλαια αντιρρητικά θ εοδωρίτου 

και δώδεκα άπολογίαι κυρίλλον κατά θεοδω-

ρίτου. 

ρξη . η λειτουργία τού αγίου άποστόλου ίακάβον 

τον άδελφοθέου. 

ρξθ'. βιβλίον τον αγίου Ιεροθέου τού αρεοπαγίτου 

έπισκόπου άθηνώ>ν θεο λογικό ν 'ιεραρχία ονρανία 

μνσιι/.ή θεολογία, 

ρο'. ό αϊσυηιος, όλοι' τό κείμενον ήγουν οί μύθοι 

αϊτού. 

ροα'. ιστορία σνντίπα τού φιλοσόφου συγγραφεισα 

παρά μονσου τού ιιέρσου. 

ροβ . ό ενκλείδης, όλον τό κείμενοι·, 

ρογ'. βιβλίον τού αγίου κυρίλλου αρχιεπισκόπου 

άλεξανδρείας, ό καλείται θησαυρός. 

por)'. γραμματική γρηγορίου τού θεολόγου. 

12. τ α β ι βλ ί α τού ένδοξοτάτου άρχοντος 

κ ν ρ ο ν ά ν τ ω ν ίου το ν κ α ν τ α κ ο υ ζ η ν ο ύ. 

α . βιβλίον ίωάννου μοναχού τον ζωναρά ιστορία 

χρονική' και εν ε τό χαρ ι ί κόλλαις μεταξωταΐς. 

*) C. μ ε τ ώι·ο μασ&ί'κ. C. ψορεμμάτωι·. 3, ita C. constanter. Lambec ius 1. 1. ρ. 150 Ξενοκράτους. Simpl ici i is s i t 

scribore Ζήνωνος vel Ξενοφώντος. C. πλάττoivu. 5) C. ίρινίον. 6) r.ai περ\? 7) C. ανωτάτου. 8 ) C. άπόντως. 
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διοσκορίδου τον καϊ πεδακίου1) λεγομένου περί 

ύλης ιατρικής' και ένε τό χαρτϊ βιββάκινο. 

νικάνδρου άλεξιφάρμακα πάνυ ωραία' και ένε 

τό χαρτϊ βιββάκινο. 

τά πρακτικά τής αγίας τρίτης καϊ οικουμενικής 

συνόδου τής γεναμένης έν έφέσω έπϊ τής βα-

σιλείας Θεοδοσίου τού μικρού' και ένε τό χαρτϊ 

βιββάκινο. 

ιστορικόν κυρού μιχαήλ τον γλυκά' καϊ ένε τό 

χαρτϊ βιββάκινο. 

βιβλίον μεγάλο, καϊ είναι ιξήγησις καϊ ερμηνεία 

εις ολους τους βασιλικούς νόμους, καϊ ένε ή 

έξήγησις γεοιργίου ιερέως καϊ νομοφύλακος τής 

άγιωτάτης τού θεού μεγάλης εκκλησίας' καϊ ένε 

τό χαρτϊ βιββάκινο. 

ιστορία κυρού νικηφόρου τού χωνιάτου 2)* καϊ τό 

χαρτϊ ένε κόλλαις μεταξωταις. 

τού εύσεβεστάτου καϊ φιλοχρίστου βασιλέως ημών 

κυρού ίωάννου τού Καντακουζηνού τού διά τού 

θείου και αγγελικού σχήματος μετονομασθείς 3) 

ίωάσαφ μοναχού κατά τού μοιάμεθ άπολογίαι 

τέσσαραι' καϊ ένε τό χαρτϊ κόλλαις μεταξωτ αϊ ς. 

ίωάννου μοναχού τού ζωναρά ερμηνεία εις τονς 

κανόνες τής όκτωήχου ειρμών τε καϊ τροπαρίων 

τον αγίου ίωάννου τού δαμασκηνού. 

ίατροσόφιον μεγάλο, καϊ είναι τά πάντα τού 

Ιπποκράτους' καϊ τό χαρτϊ ένε βιββάκινο. 

ίατροσόφιον έτερον, βιβλίον μεγάλο, καϊ έχει 

άρχή τού γαληνού, τού ξενώνοςμελετίου 

τον σοφού, κρατενα τού ριζοτόμου μερικόν εις 

τήν ύλη ν τήν ιατρική ν καϊ εις τάς σκευασίας 

τάς κοινάς' καϊ ένε τό χαρτϊ βιββάκινο. 

τού άγιου κυρίλλου άρχιεπισκόπου άλεξανδρείας 

τό λεξικοί' το κάλουμενον έρανος 5)· καϊ είναι 

τά χαρτία κόλλαις μεταξωταϊς. 

τό νόμιμον ματθαίου τού βλαστάρη 6)' καϊ 

είναι τά χαρτία βιββάκινα. 

ό κλίμαξ Ιωάννης εξηγημένος' καϊ τό χαρτϊ ενε 

βεβράινο 7). 

τού έν άγίοις πατρός ημών ίωάννου αρχιεπι-

σκόπου Κωνσταντινουπόλεως τού χρυσοοτόμου 

ερμηνεία εις τό κατά ματθα'ιον εύαγγέλιον καϊ 

τό χαρτϊ ένε βεβράινο. 

τού αυτού χρυσοστόμου ερμηνεία εις τά τέσσαρα 

ευαγγέλια' καϊ ενε τό βιβλίον μεγάλο καϊ τό 

χαρτϊ ένε βεβράινο. 

τά τέσσαρα ευαγγέλια τά καθημερούσια' καϊ 

είναι φυγουράδα μέ τό λαζούρι καϊ μέ τό χρυ-

σάφι' καϊ τό χαρτϊ ένε βεβράινο. 

ιη'. τού αγίου ίωάννου τού χρυσοστόμου ερμηνεία 

εις τήν έξαήμερον, εις τό πρώτον βιβλίον και 

εις τό δεύτερον καϊ εις άπαντα τά άπορού-

μενα 8) τής θείας γραφής· καϊ τό χαρτϊ ενε βε-

βράινο. 

ιθ'. τά χρυσά επη τού πυθαγόρα' καϊ τό χαρτϊ ενε 

κόλλαις μεταξωταϊς. 

κ ' . τα χρυσά επη γρηγορίου τού θεολόγου άρχιεπι-

σκόπου κωνστανιινουπόλεως' καϊ τό χαρτϊ ένε 

βιββάκινο. 

κα'. τού άγιου κυρίλλου άρχιεπισκόπου άλεξανδρείας 

βιβλίον τό καλονμενον θησαυρός' και ένε τό 

χαρτϊ κολλαις μεταξωταΐς. 

κβ'. γεωργίου μητροπολίτου νικομηδείας βιβλίον 

πανηγυρικόν, καϊ έχει λόγους πανηγυρικούς ρο' 

ήτοι εκατόν έβδομήκοντα' καϊ ένε τό χαρτϊ 

κολλαις μεταξωταϊς. 

κγ'. βαλσαμών Θεοδώρου πατριάρχου άντιοχείας 

έρωταποκρίσεις ö) εις τους κανόνας καϊ εις τους 

βασιλικούς νόμους' καϊ τό χαρτϊ ένε κόλλαις 

μεταξωτ αϊ ς. 

κδ . ο χρησμός μεθοδίου έπισκόπου π ατά ρω ν, έτι 

έκ τας οράσεις δανιήλ τού προφήτου, έτι χρησμού 

αστρονομίας, καϊ χρησμόν χοσρόου βασιλέως 

περσών πρός τινα τόν άρχιστράτηγον 10) ρωμαίων, 

καϊ εξηγείται αυτόν τόν χρησμόν ό λάσκαρις' 

έτι λέοντος τού φιλοσόφου πάντας τονς χρη-

σμούς καϊ τού ξη ρολό (ρου η) όλους τους χρησμούς 

απο τού μεγάλου Κωνσταντίνου εως τού άντι-

χρίστου καϊ τής συντελείας τον αιώνος' όλους 

φυγουράδους. 

κε . τον οσίου πατρός ημών έφραϊμ τού σύρου λόγοι 

διάφοροι περϊ μετανοίας, έγκρατείας, ελεημοσύνης 

καϊ άοργησίας, έτι έχει καϊ περϊ τού άντιχρίστου 

καϊ περϊ τής συντελείας τού αιώνος καϊ τής 

φρικτής δευτέρας παρουσίας τού κυρίου ημών 

ίησού χριστού' καϊ είναι τό χαρτϊ βεβράινο. 

κζ'. νικηφόρου τού ξανθοπούλου συναξάρια τά 

πάντα τού τριωδίου' καϊ αρχινά άπό τού 

άσωτου καϊ τού τελώνον καϊ ένε τό χαρτϊ 

βεβράινο. 

κζ'. την νεκρόμαντείαν 12), έχει δέ και μέρος τής λε-

κανομ,αντείας 13) καϊ περϊ ζώων άστρων τε καϊ 

τών αυτών βοτανών, πάνυ ώραϊον καϊ ένε τό 

χαρτϊ βιββάκινο. 

3) C. παιδακίον. C. χονειάτον. 3 ) C. μετ' υ)νομασ&εϊς. 4 ) Υ . ρ . 24 η. 8· s ) C. ϊρρανος. c ) C. βλαστάρι 

7 ) I t a C . 8) C. άπορρούμενα. 9 ) C. έρυπο άποκρίσείξ. 10) τών αρχιστρατήγων? η ) C. ξιρολόφον, u t constanter . cf. a n onym . 

Const. lib. Y , 245 apud Bandur. Imp . Orient. I p. 35. 12) C. νεχρομαντΐαν. 13) C. λεκανομαντΐας. 
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κη'. έρμοι τριςμεγίστου κατά μαθηματικής επιστή-

μης και φυσικής άπορροίας τών (ίστρων, έχει 

δε έμπροσθεν και πάντων τών ζωων τήν φυ-

σιολογίαν τών τε εναλίων και χερσαίων και τών 

πτηνών πάντων και το χαρτί ένε κολλαις *) 

μεταξωταϊς. 

κ fr'. πλουτάρχον ίστορίαι πολλαί' και ένε τό χαρτί 

κόλλαις μεταξωταϊς. 

λ', ενσταθίου μητροπολίτου θεσσαλονίκης έρμηνεία 

εις τάς είκοσιτέσσαρας ραψωδίας τον ομήρου' 

και ένε τό χαρτί σταμπαδο. 

λα'. ιωσήπον τοΰ εβραίου ιστορία τών έπτά παίδων 

τών μακκαβαίων και τής μητρός αυτών σολο-

μονής2) και τοΰ διδασκάλου αυτών έλεαζάρον 

και κατά άντιόχον και ένε τό χαρτί σταμ-

π ά δ ο. 

φ,λαυίον ίωσήπου ιστορία ή άρχαιολογία και 

περί ιουδαϊκού πολέμου' και ένε τό χαρτί 

σταμπάδο. 

ιλιάδος 3) δευτέρας4) όμηρου ραψωδίας' και 

ένε τό χαρτί σταμπάδο. 

έπιφανίου αρχιεπισκόπου κωνσταντίας τής κόπρου 

βιβλίον τό καλόνμενον πανάριον σταμπαδο. 

γραμματική Κωνσταντίνου λασκάρεως τον βυ-

ζαντίου' και ένε σταμπάδο. 

γραμματική Θεοδώρου τού γαζή τμήματα 

τέσσαρα' και ένε σταμπάδο. 

τού ενσεβεστάτου και φιλοχρίστου ημών βασιλέως 

κνρού ιωάννου τού Καντακουζηνού τον διά τού 

θείου και αγγελικού σχήματος μετονομασθείς G) 

ίωάσαφ μοναχού λόγοι αντιρρητικοί τέσσαροι 

κατά τού μωάμεθ' και ένε σταμπάδο. 

λη . ιωάννου μοναχού 7) τοΰ ζωναρά 'ιστορία χρονική, 

και αρχινά 8) από κτίσεως κόσμου μέχρι και9) τής 

τελευτής ίσαακίου τού Κομνηνού' σταμπάδο. 

λθ'. μανουήλ τού μοσχοπονλου γραμματική, έτι έχει 

και τά εννέα σχέδη' και ένε σταμπάδο. 

μ . ιστορικόν κνρού νικηφόρου τοΰ γρήγορα' 

ένε το χαρτί σταμπάδο. 

μα . σου'ιδα λεξικόν και ένε σταμπάδο. 

μ β'. βαρήνου φαβορίνο υ λεξικόν σταμπάδο. 

μγ'. μέγα έτυμολογικόν και ένε σταμπάδο. 

μδ'. ήσυχίου λεξικόν και ένε σταμπάδο. 

λβ', 

V 

λδ'. 

λε 

λς . 

λ£. 

και 

13. 

ά 

t 

α 

β 

δ' 

ζ' 

ι 

η 

θ' 

τά παρόντα βιβλία εισίτον ένδοξοτάτου 

ρχοντος κυρ ο ν μανουήλ τον ευγενικού. 

. ιστορία απολλώνιου τον σοφωτάτου και άνδρι-

κωτάτου 10)' φυγουράδα. 

. οί χρησμοί όλοι, φυγουράδοί' άρχή μεθοδίου 

επισκόπου πατάρων, δανιήλ τοΰ προφήτον τάς 

οράσεις και χοσρόον βασιλέως περσών, και Θεο-

φίλου πρεσβυτέρου ρωμαίου, και μετεγλωττίσθη 

παρά κυροΰ γεωργίου τον ζηγαβηνοΰ, ετι και 

λέοντος τού φιλοσόφου και βασιλέως πάντας τοΰ 

ξηρολόφου. 

. τού σοφωτάτου και λογικωτάτου κυροΰ λιβανίου 

αί έπιστολαί αντού πάντες, ος ην κοιαίοτωρ 

τήν άξίαν επί τής βασιλείας Ιουλιανού τού πα-

ραβάτου. 

. τά εννέα σχέδη τών επιστολών, και εξηγείται 

αντας πρώτον μεν ό έν άγίοις πατήρ ημών 

γρηγόριος ό θεολόγος, άρχιεπίσκοπος κωνσταν-

τινονπόλεως, δεύτερον λιβάνιος ό σοφώτατος, 

τρίτον ό άπολλινάριος, τέταρτον κϋρις μιχαήλ 

ό ψελλός. 

. ιστορικόν κνρού Κωνσταντίνου τού καισαρέως, 

όπερ ιστορεί περί ρωμαϊκής ιστορίας' και μετε-

γλωττισθη από τήν λατίνων γλώτταν εις τήν 

έλληνικήν παρά κνρού γεωργίου τοΰ ζηγαβηνοΰ. 

. βιβλίον, 'όπερ καλείται διαλεκτικόν και διαλέ-

γοϋνται οί δυο διδάσκαλοι περί τής έκπορεΰσεως 

τού αγίου πνενματος [οτί] ό σοφώτατος κνρ 

μανουήλ ό χρυσολωράς η) μετά γρηγόριον τόν 

παλαμά μητροπολίτην θεσσαλονίκης. 

• γρηγόριον τοΰ παλαμά μητροπολίτου θεσσαλο-

νίκης κατά ιωάννου τοΰ βέκκου. 

. μάρκου τοΰ ευγενικόύ μητροπολίτου έφέσον, 

όπερ γράφει κατά τών λατίνων και κατά ιωάννου 

τού βέκκου περί τής έκπορεΰσεως τοΰ αγίου 

πνεύματος και περί ένζυμου και άζνμου άρτοι». 

. κνρού βησσαρίωνος 12) μητροπολίτον νικαίας, 

ύστερον δε μετά τήν υγδόην σννοδον γεναμένου 

πατριάρχου βενετίας ήτοι νέας κωνσταντινονπό-

λεως και καρδηναλέον τής παλαιάς ρώμης, και 

γράφει κατά τών γραικών. 

. άνδρέου μητροπολίτου ρόδου βιβλίον όπερ 

γράφει περί τής έκπορεΰσεως τού πνενματος. 

. τοΰ έν άγίοις πατρός ημών κνρίλλου αρχιεπι-

σκόπου άλεξανδρείας 13) εις τά άπορουμενα 14) 

τής θείας γραφής. 

I t a C. a ) σολοιuojprjt? 3 ) C. ιλλιάδος. 4) χδ' ? 5 ) C. γαζα. G) C . μετ' ώνομασ&εις. 7) C. αχοϋ. 8) C. αρχίνα. 
9) xal τελείώνει μέχρι? 10) C. άνδριχοτάτου. η ) C . χρυοολουρας. 12) C. βηααρίον. 13) C. άλεξανδρίας. 14) C. απορρονμενα. 
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iß . γερμανοί: πατριαρχου Κωνσταντινουπόλεως περί ν.γ 

τής έκπορεύσεως τού αγίου -πνεύματος και περϊ 

άζνμων καϊ περί τον καθαρτηρίου πυρός καϊ 

ηερι τών τριών καταδύσευη> τον αγίου βαπτί-

σματος. 

ιγ'. τον έν άγίοις πατρός ημών βασιλείου άρχιεπι-

σκόπου καισαρείας καππαδοκίας ερμηνεία εις 

πάντας τάς έπιστολάς παΰλου τού αποστόλου, 

ιό'. τού αυτού βασιλείου καισαρείας καππαδοκίας 

ερμηνεία εις τό τού προφηταναξ δαβϊδ αλ-

τήρων. 

ιε . τού δίωνος τ ο ιστορικόν, καϊ λείπει έκ τήν αρχήν 

φύλλα τέσσαρα, 

ΐζ . τά πρακτικά τής ογδόης συνόδου τής γεναμένης 

έν φλωρεντια έπϊ τής βασιλείας ίωάννου τού 

παλαιολογου και εύγενίου πάπα καί ίωσήφ πα-

τριάρχου κωνσταντινουπόλεως. 

ιζ'. τού άγιου άμφιλοχίου επισκόπου ίκονίου κατά 

διοσκόρου τού άσεβούς καί περϊ τής αγίας καί 

οικουμενικής δευτέρας συνόδου και περί τού 

εύσεβεστάτου βασιλέως μεγάλου Θεοδοσίου, 

ιη '. τον αυτού άμφιλοχίου επισκόπου ίκονίου περϊ 

ιουδαίων, περϊ άρειανών καϊ πνευματομάχων. 

ιθ . τά άπανϋίσματα τής άγιας καϊ οικουμενικής 

συνόδου τής γεναμένης εν φλωρεντια. 

κ ' , τον αίδεοιμωτάτουλ) καρδηναλίου Ιουλιανού, 

όπερ γράφει κατά τών γραικών, κ.αϊ περϊ τής 

αγίας καϊ οικουμενικής ογδόης συνόδου, και κδ'. 

περϊ τού πάπα εύγενίου, κ.αϊ περϊ τής έκπο-

ρεΰσεως τού άγιου πνεύματος. κε 

κα . τού αίδεσιμωτατου1) καϊ όσιωτάτου ετι καϊ λογι- κς', 

κωτάτου κυρού ίωάννου τού φρά μαγίστρου τού 

προβεντζιαλίου περϊ θείας ενεργείας καϊ περϊ κζ'. 

ενζύμου καϊ άζύμου άρτου, καϊ όπως άζνμον 

άρτον εδωκεν ο χριστός τοις μαθηταϊς, καϊ περϊ κη 

τής έκπορεύοεως τού αγίου πνεύματος, όπως έκ 

τού πατρός έκπορεύεται. καϊ έκ τού υιού τό κθ' 

πνεύμα τό άγιο ν, καϊ όστις ούχϊ ομολογεί 

καϊ εκ τού υιού, έν όδω απώλειας έστίν. 

30". τον αυτού φρά ίωάννου μαγίστρου τού νιρο-

βιντζιαλίου 3) προς τήν έν φλωρεντια 4) γεναμένην λα' 

άγίαν καϊ οικουμενική ν όγδόην σύνοδον 5), έτι 

καϊ προς τόν βασιλέα κύριν ίωάννην τόν πα- λβ' 

λαιολογον καϊ προς τόν μακαριώτατον εύγένιον 

τόν πάπαν καϊ προς τήν άγίαν σύνοδον ήγουν λγ 

προς τούς αρχιερείς καϊ πάντας τους ευρισκο-

μένους έν τή αύτη ογδόη συνόδω. 

φ,ρά φραντζέσκου τού πρεδικατόρου β) τής μεγα-

λοπόλεως 7) ρώμης προς κύρ μανούήλ τόν κο-

ρίνθιοι·, τόν μέγαν ρήτορα τής μεγάλης εκκλη-

σίας τής ανατολικής Κωνσταντινουπόλεως επι-

στολή πρώτη, ότι ό χριστός άζυμον άρτον 

ε δ ο) κ ε τοις μαθηταϊς καϊ ούχϊ ένζυμο ν δευτέρα 

επιστολή, οτιτό, βαπτίζω εγώ, ό χριστός ένε-

δείξατο καϊ ούχϊ β απ τ ί ζ ετ α γ τρίτη επιστολή 

περί θείας ενεργείας καϊ περϊ τού κτιστού καϊ 

άκτίστου καϊ περϊ τού θείου φωτός τού φα-

νέντος έν τω θαβωρίω όρει 8) καϊ περϊ τού ότι 

μετεμορφώθη ό χριστός ενώπιον τών τριών 

αυτού μαθητών κ.αϊ έλαμψε τό πρόσιοπον 

αυτού ώς ό ήλιος, τά δε ιμάτια αυτού έγένοντο 

λευκά ώς τό φως' τετάρτη επιστολή περϊ τού 

καθαρτηρίου πυρός, ότι πύρ καθαρτήριον ε στ ι 

τών ψυχών καϊ τέσσαραι άπολογίαι και έπι-

στολαϊ κυρού μανουήλ τού μεγάλου ρήτορος 

προς τόν φρά φραντζέσκον τόν πρεδικατόρο 10)' 

πρώτη, ότι ένζυμο ν άρτον έδωκεν ό χριστός 

τών μαθητών αυτού καϊ ούχϊ άζυμον δευ-

τέρα, ότι βαπτίζεται έπαρελάβαμεν η) έκ τώ)ν 

άποστόλων καϊ έκ. τών πατέρων, καϊ ουχϊ βα-

πτίζω· τρίτη περϊ τής θείας ενεργείας καί μετα-

μορφώσεως, πώς οι πατέρες φάσκονσιν τέταρτη, 

οτι ουκ έστι καθαρτήριον πύρ τών ψυχών, ως 

οι λατινοι φρονούσι. 

ίατροσόφιον παλαιό μεγάλο βιβλίον, καϊ λείπει 

έκ τήν αρχήν φύλλα τέσσαρα. 

μανουήλ τού μοσχοπούλου γραμματική. 

τού αυτού μανουήλ τού μοσχοπούλου τά εννέα 

σχέδη. 

έρμογένην ρήτορα μετά πάντων τ ων σχολίων 

αϊτού. 

άριστοφάνους κωμωδίαι εννέα' καϊ το χαρτί ενε 

κόλλαις 12) μεταξωταϊς. 

Κωνσταντίνου λασκάρεως τού βυζαντίου γραμ-

ματική' καϊ ένε τό χαρτϊ βιββάκινο. 

ομήρου ραψωδία ι είκοσιτέσσαραι.' καϊ ένε το 

χαρτϊ κόλλαις μεταξωταϊς. 

μιχαήλ τού ψελλού ερμηνεία εις τό τού δαβϊδ 

ψαλτήριον διά στίχων πολιτικών, 

τού αυτού μιχαήλ τού ψελλού ερμηνεία εις τον 

γρηγόριον τόν θεολόγον διά στίχων πολιτικών, 

τού αντοϋ μιχαήλ τού ψελλού ερμηνεία εις την 

βίβλο ν τού διοσκορίδου διά στίχων πολιτικών. 

1) C. αιόεοιμοτάτου. 2 ) C . οϋμολογεϊ omisso ονχι. 3) C. πρεβιντζαλίον. 4) C. φ?Μρεντϊαν. 5) C. οήμερον. 

διχάτορος'ϊ 7) C. μεγαλουπόλεως. 8 ) C. ορη. Β) C. ελλαμ-ψε. 10) C. περδιχατόρο. Cf. 11. ϋ). η ) C. έπαρελάβομεν. 

6)C. πρε-

" ) Ita C. 
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14. τ αν τ ά ε ί σ ι τ ά βιβλία τού ένδοξοτάτου 

άρχο ν τ ο ς κ ν ρ ο ΰ μ ι χ α ή λ τον κ α ν τ α κ ο υ ζ η ν ο ν. 

α . όνειροκρίτης άκριβής κατά αλφαβήτου στοιχεϊον1) 

και μετεγλωττίσθη από τών άράβων 2) γλώτταν 

εις τήν ελληνική ν παρά μαγίστ ρου τον κνρ σήθ' 

και τό χαρτί ένε βιββάκινο. 

β'. ιστορικόν κωνσταντ ινον τού μανασσή' και άρχιζε ι 

από κτίσεως κόσμου και τελειώνει έως τής βα-

σιλείας κνρού νικηφόρου τού βοτανειάτον και 

τό χαρτί ένε βιββάκινο. 

γ . νικήτα μητροπολίτου ήρακλείας έρμηνεία εις 

τήν έξαήμερον τού μωϋσή' και ένε καδένα ήτοι 

σνναξις πολλών και ένε φυγονράδο, και τό 

χαρτί ένε βεβράϊνο 3). 

δ'. τυπικόν τής εκκλησιαστικής άκολονθίας, και 

γράφει εις τό τέλος πώς ένε γράμμα θεοδωρίτου 

επισκόπου κΰρρου' και ένε όλον χρνσογραμμία, 

και τό χαρτί ένε βιββάκινο. 

ε . ιστορικόν γεωργίου κεδρηνού, και αρχινά από 

κτίσεως κόσμου' και ένε τό χαρτί βιββάκινο. 

ζ . έρμού τρισμεγίστου ϊατροσόφιον κατά μαθημα-

τικής έπιστημης και φυσικής άπορροίας τών 

άστρων, έχει δε και τήν φνσιολογίαν πάντων 

τών ζώων χερσαίων άμα και εναλίων4) έτι και 

τών πτηνών πάντων και ένε τό χαρτί βιββά-

κινο. 

Θωμά ντεαχυίνου5) βιβλίον μεγάλο, όπερ γράφει 

κατά τών γραικών και εχει τμήματα δυο, και 

ένε τό χαρτί βιββάκινο. 

ϊατροσόφιον πανλου νικαίου μαθητού τού 

Ιπποκράτους' και ένε τό χαρτί βιββάκινο. 

ίατροσοφιον όριβασίου ίατροσοφιστού προς κων-

σταντ ινον τόν πορφυρογέννητοι> βασιλέα, υίόν 

λέοντος τού σοφού· και τό χαρτί ένε βιββάκινο ΰ). 

ϊατροσόφιον διοσκορίδου τού και πεδακίου7) 

λεγομένου περί νλης ιατρικής' και τό χαρτί ενε 

βιββάκινο. 

ϊατροσόφιον κρατενα τού ριζοτόμον 7τερί νλης 

ιατρικής· και τό χαρτί ένε βιββάκινο. 

ϊατροσόφιον άνδρέου τού θαυμαστού περί νλης 

ιατρικής κατά αλφαβήτου στοιχεϊονs)· και τό 

χαρτί ένε κόλλαις μεταξωταϊς. 

ϊατροσόφιον νίγερ τού αττικού περί νλης ιατρι-

κής' και τό χαρτί ένε βιββάκινο. 

ϊατροσόφιον πανλου αιγινήτου 9)· και τό χαρτί 

ένε κόλλαις βιββάκιναις. 

Φ' 

ιγ 

uY 

16 . ίατροσοφιον νικολαου τού μνρεψού εις τας 

σκενασίας και άλειφάς 10) όλας' και τό χαρτί ένε 

κόλλαις μεταξωταϊς. 

ις . ϊατροσόφιον μελετίου τού σοφού περί τής τον 

άνθρωπου κατασκευής, και άλλα πολλά έχει 

διάφορα' και τό χαρτί ένε κόλλαις μεταξωταΐς. 

ιζ. ϊατροσόφιον μάγνου έμεσηνον η) ίατροσοφιστού 

έρμηνεία και έξήγησις εις τά ούρα 12) τού ίπ-

ποκράτονς· και έχει και ολα τά ούρα φυγουράδα, 

και τό χαρτί ένε κόλλαις μεταξωταΐς. 

ιη . ϊατροσόφιον τού άγιου αποστόλου λουκά τού 

εναγγελιστού, αί σκευασίαι ολαι, αίς έποίησε έτι 

ζώντος αντού' και καλείται τό βιβλίον ή δωδε-

κάθεος σκευασία' και τό χαρτί ένε κόλλαις 

μετ αξωταϊς. 

ιθ'. ϊατροσόφιον τού σοφού πνροπονλον και τό 

βιβλίον ένε μεγάλο, και έχει έξ εμπειρίας 13) πολλά 

και διάφορα πράγματα' και το χαρτί ένε κολλαις 

βιββάκιναις. 

κ . ϊατροσόφιον τού άριστοτέλονς πάνυ θαυμαστον 

και τό χαρτί ένε κόλλαις μεταζωταϊς. 

κα . ϊατροσόφιον όριβασίου ίατροσοφιστού προς κων-

σταντϊνον τόν βασιλέα τόν πορφνρογέννητον, 

νίόν λέοντος τον σοφού, περί ανατομής τών 

ζώντων και τό χαρτί ένε βεβράϊνο. 

κβ'. τοΰ αυτού όριβασίου τοΰ ίατροσοφιστού προς 

τόν αν τόν κωνσταντ ινον τόν πορφνρογέννητον 

βασιλέα, νίόν λέοντος τοΰ σοφού, ίππιατρικά 14)' 

και τό χαρτί ένε κόλλαις βεβράϊναις. 

κγ . ϊατροσόφιον τού ξενώνος16), όλον σωστό' χαί 

τό χαρτί ένε βιββάκινο. 

κύ'. ϊατροσόφιον, βιβλίον μεγάλο' και λείπει έκ τήν 

αρχήν φνλλα τέσσαρα' και τό χαρτί ένε βιββα-

κινο. 

κε . ϊατροσόφιον γαληνού περί άνατομής τών ζώντων' 

και τό χαρτί ένε βιββάκινο. 

χζ, . τού αντού γαληνού ϊατροσόφιον περί τών γενο-

μένων παθών τού άνθρωπου τών τε εντός και 

τών έκτος γενομένων παθών, και πώς δει 

αυτά θεραιτενειν και τό χαρτί ένε κόλλαις 

μεταξωτ αϊς. 

κζ'. τού αυτού γαληνού περί τών μελών τού άνθρω-

που' και τό χαρτί ένε κόλλαις μεταξοηαίς. 

κη'. του αυτού γαληνού περί άψνρτου16) και ίππων 

και τής τούτων θεραπείας και έπιγνώσεως' και 

τό χαρτί ένε κόλλαις μεταξωταΐς. 

α ) C. στοιχεϊον. 2 ) C. άρράβων, u t constanter. 3 ) I t a C. 4) C. έν αλί ο C. vi taxινον. Cf. ρ . 20 η. 13). 6) C. 

iaxy.no. 7 ) C. παιΰαχίον. 8) C. στοιχεϊον. 9) C. αϊγενίτου. 

C. ίππιατριά. 15) Cf. ρ . 23 1). 3). 1β) C. άψϊρτον. 

C. άληφας. l l ) C. αίιιεαηνον. 12) C. οΐρη. C. επειριας. 
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τοί) αντοΰ γαληνού περϊ τροφών δυνάμεων, 

τών δένδρων λέγω καϊ όπωρών ήτοι πωρικών 2) 

έτι και ηερι κρέατος τών τετραπόδων και πτη-

νών καϊ έναλίων 3) ιχθύων και τό χαρτϊ ένε βε-

βράϊνο. 

τον αυτού γαληνού περϊ ύλης ιατρικής' καϊ το 

χαρτϊ ένε βεβράϊνο. 

τού αυτού γαληνού περϊ διαίτης τού άνθρωπου 

καϊ περϊ άνθρώπων έκδεδιητημένωνκαι τό 

χαρτϊ ένε βιββάκινο. 

τού αυτού γαληνού περϊ ζώων μορίων καϊ τής 

αυτών οημειώσεως' καϊ τό χαρτϊ ένε βεβράϊνο. 

τού αυτού γαληνού περϊ ιατρών διδασκάλων και 

μαθητών καϊ τό χαρτί ένε βεβράϊνο. 

τού αιτοϊ γαληνού περϊ άνέμων, περϊ πυρός, 

περϊ νδατος όμβρίου καϊ ύδατος ποταμού και 

ύδατος θαλααυίου καϊ ύδατος λίμνης καϊ νδατος 

φρέατος, έτι καϊ γης λευκής και κόκκινης' καϊ 

τό χαρτϊ ένε βεβράϊνο. 

ιατροσόφιον ϊσπρου βεεκζεβερ 5) τού έβι βιβλίον 

μέγα, καϊ έχει τμήματα επτά, καϊ μετεγλωττίσθη 

άπό τήν άράβων γλώτταν εις τήν έλληνικήν 

παρά τού οοφωτάτου κυρού γεωργίου τού βυ-

ζαντίου καϊ τό χαρτϊ ένε βιββάκινο. 

ιατροσόφιον βανλϊ λεγομένου καϊ μετεγλωττίσθη 

άπό τήν άράβων γλοηταν εις τήν έλληνικήν 

παρά μαγίστρον τού κνρ σήθ' και τό χαρτί ένε 

κόλλαις μεταξωταϊς. 

ιατροσόφιον τού άσκληπιού περϊ λίθων καϊ βο-

τανών δυνάμεων καϊ τό χαρτί ένε βεβράϊνο. 

τού αυτού άσκληπιού περί μετάλλων 7) γης, ετι 

τε χρνσίου καϊ αργυρίου καϊ μολίβδου, καϊ 

υδοι αργυρού καϊ 8) κασσίτερου και σιϋηρον ητοι 

χαλκώματος' καϊ περϊ πάντων τών υδάτων καϊ 

τής αντών σημειώσεως' καϊ τό χαρτϊ ένε βε-

βράϊνο. 

τού αυτού άσκληπιού περϊ θαλάσσης ερυθράς 

καϊ περϊ δενδρίτον λί&ον ήτοι κοραλλιού ϋ) λε-

γομένου' καϊ τό χαρτί ένε βεβράϊνο. 

τού αυτού άσκληπιού περϊ ώκεανού ποταμού 

καϊ τάς έν αν τώ ενρισκομένας νήσους καϊ 

τών αντών10)' καϊ τό χαρτί ένε βεβράϊνο. 

τού αυτού άσκληπιού περϊ νλης ιατρικής τάς 

τε εύρισκομένας βοτάνας έν ίνδία καϊ τή ενδαί-

μονι άραβία, καϊ άλλα πολλά έχει διαφορα' καϊ 

τό χαρτϊ ένε κόλλαις βεβράϊναις. 

ιατροσόφιον ιωαννικίον ίερομονάχου τού καϊ 

Υκ, 

λθ'. 

μβ' 

έπίκλην καρτανου καϊ πρωτοσυγγέλλον γενα-

μένου κερκΰρων η ) τής νήσου, συναχ&εϊσα καϊ 

έκλεχθεϊσα ι2) πάντα τά άναγκαΐα άπό τών 

τριών ιατρών Ιπποκράτους, γαληνού και μελε-

τίον τού σοφού' έτι καϊ περϊ άστρων ηλίου τε 

καϊ σελήνης, και περϊ διαίτΐ]ς τών δωδεκαμήνων 

και περϊ φλεβοτομίας αυτών καϊ τό χαρτϊ ένε 

βιββάκινο. 

μγ'. ιατροσόφιον μασονρ τού αιγυπτίου, και μετε-

γλωττίσθη άπό τήν άράβων γλώτταν εις την 

έλληνικήν παρά τού ένδοξοτάτον καϊ μεγαλο-

πρεπεστάτου άρχοντος κυρού ιωάννου τού δούκα 

τού πανυιτερσεβάστου' και τό χαρτί ένε κόλλαις 

μεταξωταϊς. 

μδ'. γεωργίου τού ζηγαβηνού περί βοτανών μερική 

άπόδειξις' και ένε τό χαρτί βιββάκινο. 

με', μαξί/ιον μοναχού τον πλάνου δη 13) περί ούρων, 

περί σφυγμών u) και περί προγνώσεως θανάτου 

και ζωής' και τό χαρτί ένε βιββάκινο. 

μζ . ιατροσόφιον ιωάννου ιταλού τού μεντζονέ ΐ0), 

και μετεγλωττίσθη από τήν λατίνων γλώτταν 

εις τήν έλληνικήν παρά κυρού μανουήλ τού 

χρνσολωρά u) εις ρωμαϊκή ν λέξιν τών γραικών 

και τό χαρτί ένε βιββάκινο. 

μζ'. τού εντελούς ιωάννου τού ρακένδυτου καλου-

μένου μετάφρασις ή και παράφρασις εις τήν 

διοσκοριδου βίβλο ν ήγουν εις τήν κοινην 

φράσιν περί νλης ιατρικής' και τό χαρτί ένε 

βιββάκινο. 

μη'. ιατροσόφιον μαγίστρον μπενάρδου11) τού ρωμαίου, 

καϊ μετεγλωττίσθη π α ρ ά τ ο ύ οοφωτάτου κυρού 

δημητρίον τού κνδώνη' και τό χαρτί ένε βιβ-

βάκινο. 

μθ'. &εοφάνους μοναχού τού γραπτού εις τήν προ-

παίδειαν τής ιατρικής επιστήμης' και τό χαρτί 

ένε βεβράϊνο. 

ν', τού αυτού Φεοφάνους τού γραπτού ερμηνεία 

εις τά αναλυτικά τού άριστοτέλονς' και τό χαρτί 

ένε βεβράϊνο. 

να', γαληνού κατά τού Ιπποκράτους' και τό χαρτί 

ένε κόλλαις μεταξωταϊς. 

νβ'. νικολάου πατριάρχου κωνσταντινουιτόλεως περϊ 

βασιλέως, περί άρχόντων, περί πατριάρχου, 

περί έπισκόπων και κληρικών' καϊ τό χαρτί ένε 

βεβράϊνο. 

νγ . μαξίμου τού άγιωτάτου καϊ όμολογητού περί 

τών μονοθελητών και τό χαρτί ένε βιββάκινο. 

*) C. onÖQOJV. -) c . πορικων. 3 ) C. έν άλίων. C. txdkSii]Tiiaptvojv. 5) ßtv έκζεβερ W . 6 ) C. βυζαντι'δον. 7 ) C. 

μεταλών. 8 ) C. Olli. 9 ) C. κονραλλίου. 10) a l iqu id excidisse videtur. " ) κερκνρας? 12) συναχ&έντα και έκλεγβΐντ«? 13) C . 

πλανονδι. 14) C. σφηγμων. 1Β) μεσονεΐ l c ) C. χρνσολλονρα. 17) μπερνάρδον? 
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ν δ'. καβάσιλα τον βουλγαρίας έρμηνεία εις τά τέσ-

σαρα ευαγγέλια' και τό χαρτί ένε βιββάκινο. 

νε'. Ιωάννου τού εξ, άφιλείμέρμηνεία συνοπτική 2) 

εις τά τέσσαρα ευαγγέλια' και , τό χαρτί ένε 

βιββάκινο. 

νζ . τά πρακτικά της όγδοης συνόδου της γεναμένης 

έν φλωρεντία επί τής βασιλείας ίωάννον τον 

παλαιολόγου και Ιωσήφ πατριάρχου και πάπα 

εύγενίον και τό χαρτί ένε βιββάκινο. 

νζ'. ιστορικόν Ιωάννου κουροπαλάτου και γεγονότος 

δρονγγαρίου τής βίγλης και πρωτασηκρήτονΆ) τον 

σκνλίτζη χρονική ιστορία, και άρχινά από τής 

βασιλείας νικηφόρον τον από γενικών και τε-

λειώνει εως τής βασιλείας ίσαακίου τον κομνηνον, 

και τό χαρτί ένε βεβράϊνο. 

1 5 . ταύτα τά κ ά τ ω & ε ν βιβλία είσίν έν τ ώ 

ραιδεοτω. 

ί 

αρ. Θεμίστιου εις τήν φιλοσοφίαν. 

άριστοτέλους εις μήνιν και εις μηνίδα 4). 

άριστοτέλους βιβλίον εις δοριεϊς ü). 

μιχαήλ τού ψελλού και νπερτίμου εις τά φυσικά. 

μενάνδρου κωμωδίαι. 

φιλήμονος κωμωδίαι. 

κυρ γεωργίου τού παχυμέρη εις τά μετά τά φυσικά. 

ιστορικόν δίωνος. 

ιστορικόν ίωάννου τού ζωναρά. 

ιστορικόν κνρ γεωργίου τού κεδρηνού 7). 

ιστορία εκκλησιαστική ρουφίνου πρεσβυτέρου. 

ιστορία εκκλησιαστική χθεοδωρίτον. 

ιστορικόν τού λαονίκου. 

ιστορικόν γεωργίου μοναχού. 

βιβλίον κνρ ίωάννου τού καντακουζηνού κατά 

μωάμε& 8). 

βιβλίον κυρ δη μητριού τού κυδωνη. 

ή άποκάλνψις ίωάννου τού θεολόγου, 

άριστοφάνους 9) κωμωδίαι. 

βλεμιδου 10) σννοψις εις τήν φιλοσοφίαν. 

ίωσήφ βρνεννίου η) εις τήν φιλοσοφίαν. 

κνρ μιχαήλ τού ψελλού εις τήν φιλοσοφίαν. 

δ νόμος κνρ Θεοδώρου τού βαλσαμών. 

ίατροσόφιον τού Ιπποκράτους περί άνατομής τών 

ζώντων 12). 

ίωσήπον τον εβραίου περί ιουδαϊκού πολέμου ιστορία, 

βιβλίον χλανμαστόν, τό καλουμενον ή διόπτρα, 

ο νομος ματ&αίον τού βλαστάρη 13). 

ο νομος κωνσταντίνου τού άρμενοπονλου. 

έξήγησις εις τά βασιλικά νόμιμα Θεοδώρου τού έρ-

μουπολίτου. 

ή έξηκοντάβιβλος Ιουστινιανού τού) μεγάλου, 

αί στορίαι τάιν κομνηνών. 

βασιλείου τού μεγάλου έξήγησις εις τον προφήτην 

ήσαίαν. 

αί νεαραί πάντων τών βασιλέων. 

λειτουργία 3 J) έξηγημένη κνρ νικολάου τού καβάσιλα. 

ίωάννον τού δαμασκηνού λογικήν. 

βλεμίδον 15) έξήγησις εις τό ψαλτήριον. 

θεοδωοίτον έξήγησις εις τό ψαλτήριον. 

ίωάννου τού ζηγαβηνον έξηγησις εις τό ψαλτήριον. 

ίατροσόφιον τού Ιπποκράτους. 

διοννσίου αρεοπαγίτου ιεραρχία ονρανία, μυστική 

θεολογία. 

ιστορικόν κυρού κωνσταντίνου τού μανασσή. 

ιστορικόν κνρ μιχαήλ. τού γλυκά. 

σνμεών τού διαλόγου 1Ι') τά έπτά μυστήρια τής 

έκκλησίας. 

τού αντού έξήγησις τής &είας λειτουργίας. 

όριβασίου βιβλία1"') τρία ιατρικά. 

ρονφον έφεσίον ιατρικά. 

έκαταίον 18) καππαδόκου. 

πρόκλου περί θεολογίας ελληνικής. 

ζαχαρίον ρήτορος ιστορία εκκλησιαστική. 

ίωάννον τζέτζον λέξις ρητορική κατά στοιχεΊον. 

ο)ριγένονς φάοκα/.ία και κατά κέλσον. 

γεωργίου τού φιλοσόφου βιβλίον. 

βιβλίον ίατροσόφιον μέγα. 

οι χρησμοί τού πατάρων και άλλων πολλών. 

τά χρυσά επη γρηγορίον τού θεολόγου. 

ιστορικόν νικηφόρου τού γρηγορά. 

4) ει? μνήμΐ/ν xai tif άνάμνι/σιν? 
10) βλεμίδονg? " ) C. βρυίνιου. 

17) C. βλ»ί. 18) άρεταίον ? 
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ό ιχνηλάτης. 

ίωάννου πάπα έξη γη ο ig εις το εύαγγέ λιον. 

γρηγορίου πάπα του διαλόγου έπιστολαϊ προς βασι-

λέαν τόν ίσαυρον. 

ή δογματική πανοπλία, 

γραμματική γρηγορίου τού θεολόγου, 

έρμού τριςμεγίστου βιβλία τρία ίατρομαθηματικά, 

βρυεννίου *) περί άρμονιακής. 

μιχαήλ τον ανθυπάτου νόμιμον. 

νόμος κατ' εκλογή ν 2). 

συμμάχου έξηγηοις εις τό ψαλτήριον. 

βιβλίον τό καλόνμενον παράδεισος, 

ώ ρ/γένο υς ρητορικά, 

ώριγένους φιλοσοφικά. 

άναστασίου του σιναίτου 3) βιβλίον, ή οδηγός, 

τά όμηρόκεντρα. 

βιβλίον τό βαρλαάμ καί ίωάααφ. 

νόμος τών π αν δεκτών, 

ίατροσόφιον κνρ μελετίου τον σοφού, 

κυρίλλου εις τό κατά 4) σολομώντος 5). 

έξηγησις άκνλα εις τό ψαλτήριον. 

ενσεβίου τού παμφίλου εις τό εύαγγέλιον. 

βιβλίον τά έξαπτέρυγα. 

βιβλίον λεξικόν τό καλού μενον έρανος 6). 

ίατροσόφιον τών ξενώνων, 

ίρηνέου 7) σοφωτάτου 8) εις τήν φιλοσοφίαν. 

εξαήμερος εξηγημένος 9) τού μεγάλου βασιλείου, 

ιστορικόν νικηφόρου γρηγορά περί τής νέας ρωμαϊκής 

ιστορίας. 

βιβλίον μέγα τό καλού μενον ωκεανός. 

βιβλίον ίατρικόν θεραπευτικόν διοσκορίδου άνα-

ζέρβου 10). 

τού άγιου βασιλείου κατά ευνομίου. 

ίούλιος 1J) πολυδεύκη 12). 

ίωάννου τού σιναίτου 13) τού κυδωνιάτου φιλοσοφικόν. 

ό κλίμαξ Ιωάννης, 

ό θηκαράς 14). 

νόμιμον βασιλικόν τών αυτοκρατόρων Κωνσταντίνου, 

λέοντος 15) καί βασιλείου, 

αμμωνίου τού φιλοσόφου προλεγόμενα εις τήν φιλο-

σοφίαν. 

ίατροσόφιον διοσκορίδου περί στεάτων. 

γαληνού θεραπευτικόν βιβλίον. 

μάγνου έμεοηνού lö) περϊ ούρων, 

νόμιμον βασιλικόν, μέγα βιβλίον. 

βιβλίον τού ωροσκόπου. 

προχειρον τής αστρονομίας, 

βιβλίον γεωμετρία, 

άστρονομικόν ίοαάκ τον άργυροΰ. 

λουκιανού τού 17) φιλοστράτου. 

πλουτάρχου. 

ιστορικόν κυρ μιχαήλ τού ψελλού, 

έπιφανίου κύπρου ϊστορίαι. (ρυσιολογικαί. 

βιβλίον ίατρικόν τού' διοσκορίδους. 

μαξίμου ονειροπόλος, 

βιβλίον τής θαλάσσης, 

ίατροσόφιον παλαιόν μέγα. 

ίο) ση φ βρυεννίου 1S) θεολογικά, 

ιστορικόν γεωργίου τού σκυλίτζη. 

ίωσήφ βρυεννίου1S) φιλοσοφικά10). 

βιβλίον κυρ γενναδίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 

θεολογικά. 

τού χρυσοστόμου λεξικόν έκ πάντων τών θείων γραφών 

άνθολογημένον. 

ίατροσόφιον, ό λέγεται ή δίαιτα βασιλέως Ιουλιανού 

τού παραβάτου. 

βιβλίον κύρ μιχαήλ τού γλυκά λόγοι φιλοφριστικοί 20). 

βιβλίον ή μέλισσα, 

βιβλίον Θωμά άκυίνου 21). 

ιστορία φιλοχόρου—). 

άνδροτίου 23) 

ιστορικόν προκοπίου τού καισαρέως. 

λεοντίου κατά ιουδαίων. 

βαοιλείου τού μεγάλου υπόμνημα εις τόν εκκλησιαστή ν. 

ό κώδηξ24:) τού Ιουστινιανού, 

τών πανδεκτών. 

τον αγίου έπιφανίου τ ό 2δ) καλούμενο2β) άγκυρωτό 27) 

βιβλίον. 

γρηγορίου ννσσης εις τ ας παροιμίας σολομώντος και 

άσμα ασμάτων, 

ό ίώβ εξηγημένος, 

τό δωδεκαπρόφητον. 

οι άνδριάντες τού χρυσοστόμου. 

τά τέσσαρα βιβλία τού σολομώντος 28) εξηγημένα, 

ρητορική τού καμαριώτου. 

κλαυδίου πτολομαίου άρμονιακόν. 

εξηγήσεις εις τά χρυσά έπη τού πυθαγόρου. 

ήγησίππου 2ö) ιστορία, 

εύσεβίου τον παμφίλου κατά πορφυρίου. 

ιστορικόν βημαρχίου περϊ βίου 30) τού μεγάλου Κων-

σταντίνου, 

ζωσίμου λέξις ρητορικη κατά στοιχείο ν. 

1) C. βρυενίο 

ερρανος. 7) C. ιρινϊον 

C. κατεκλογηι 

') C. οοφοτατου. 

s) C. οιναίτη 

εξηγημένη? 

) άσμα ασμάτων? C. σολομώντος supra ώ 1111 posito ό. 6) C. 

ava'CaQßioj? vel άναζαρβίοi»? C. η Ιούλιος. 12) Cf. ρ . 21.11.2). 
13) C. ανναίτον. u) i b / κ α ρ ά ? J S ) C. λέων. 16) C. έμεσίνον. 1Ί) ν.αι τ ο ? ? vel τον φιλοσόφου? l s ) C. βρνενϊον. 19) C. φιλοφιν.α. 
3ϋ) φιλοσοφικοί? 21) C. άγχίνον. 22) C. φιλογώρον. » ) V . ρ . 20 11. 5). " ) C. *ώδιξ. 25) C. τω. 26) C. χαλονμένω. 27) C. 

άγχνροτω. 28) C. οειλομώντος. 29) C ηγησίπου. 30) C. βΐον. 



Θεοδώρου άναγνώστου ιστορία εκκλησιαστική. 

ιστορικόν εφόρου του φιλοσόφου. 

τού σοφωτάτου οντάρος φυσιολόγημα. 

γαληνού περί άποδείξεων ιατρών. 

ιστορικόν διοδώρον σικελιώτον. 

βλεμίδου -) σννοψις εις τήν φιλοσοφίαν. 

ιστορία Θεοφίλου προς κωνσταντϊνον τόν μέγαν. 

ιστορικόν θεοπόμπον. 

ιστορία ενναπίον. 

ιστορία διονυσίου άλικαρνασέως 3). 

ιστορία άγαθίον. 

πορφνρίον εις τάς άριστοτέλονς κατηγορίας, 

ιστορικόν παπιανού 5). 

ιστορικόν αιμιλιανού. 

νικολάον τού μνρεψικού ίατρικόν. 

εύσταθίου μητροπολίτου θεσσαλονίκης εις τόν όμηρον. 

ανμβατίου 6) εξ,ήγησις εις τά νόμιμα, 

άμμωνος τού έρμείου εις τά φιλοσοφικά, 

μαγνεντίου 7) μητροπολίτου ε£ήγησις εις την φιλοσο-

φίαν. 

ει στρατιού μητροπολίτου νικαίας εις τήν φιλοσοφίαν 8). 

γεωργίου τού γεμιστού φιλοσοφικοί'. 

Θεοφράστου ιστορία και 9) φιλοσοφικόν βιβλίον. 

πρισκιανού φιλοσόφου εις τήν φιλοσοφίαν. 

ιστορία παλαιφάτου 10). 

όνειροκρίτης η) άρτεμιδώρου 12). 

συνεσίου όνειροκρίτης 13) περί ενυπνίων. 

ενκλείδον γεωμετρικά. 

πρόκλον διαδόχου άστρονομικόν. 

έρμογένονς ρητορική. 

μενάνδρου ρήτορος ρητορική. 

άρποκρατίωνος ρητορικόν. 

λιβανίου τού σοφού λόγοι μελέται14) λη . 

απολλώνιου τού τυανέως φιλοσοφικόν. 

ήρωδιανού ιστορικόν. 

διογένους15) φιλοσοφικόν. 

τον αντού βιβλίον τό καλονμενον τής θαλάσσης. 

πανλου αιγινήτον 10) ϊατροσόφιον. 

νικάνδρον Ιατρικόν. 

άψνρτου 17) ϊατροσόφιον. 

συμεώνος τού οήθ ιατρικόν και ρητορικόν. 

και άλλα πολλά είσιν βιβλία 38) πολλά πολλά. 

Num. 3. 

C a t a l o g u s 1 9 ) L i b r o r u m R. D o m i n i 

P a t r i a r c h a e C o n s t a i i t i n o p o l i t a n i c o n t i n e n s 

l i b r o s q u i n q u a g i n t a qu i nque . 

lob explicatus commentariis collectis ex multis a 

Niceta Metropolitano 20) Heracliae 21), et habet 

etiam interpretationem picturis figurisque cum 

coloribus lazureo et aureo toto vivide adiectam. 

Georgii Cedreni historia Chronica a creatione Mundi22). 

Tlieodoreti Episcopi Syri23) Explicatio X I I Prophe-

tarum, Principium in Esaiam Prophetam, 

Micheam, Eliam, Miseum, Malachiam, Aggaeum, 

Hieremiam, Danielem et reliquos. Habet etiam 

Prophetas X I I explicatos cum lazureo et aureo 

per p ic turas (in papyro bombycina). 

Historia Nicetae Chroniatae 2i). 

Sanctiss. Metropolitae Heracliae Domini Nicetae Ex-

plicatio in quatuor euangelia ex multis collecta. 

Eiusdem Nicetae Explicatio in Psalterium David. 

Ioannis Chrysostomi Constaiitinopolitani Episcopi ex-

plicatio in Euangelium secunduin Matthaeum. 

Eiusdem orationes Panegyricae septuaginta. 

Eiusdem Explicatio in opus sex dierum primus über 

et secundus. 

Sanctissimi Metropolitani Du. Nicetae Heracliae Ex-

plicatio in Acta Apostolorum et in Epistolas 

Pauli Apostoli et praeterea Iacobi, Ioannis et 

Iudae. 

Sanctissimi Metropolitae Thessalonicensis Dn. Sy-

meonis Dialogi Septem sacramenta Ecclesiae 

(in chartci bibacina). 

Posterior liber sive secundus, Parallela Ioannis Da-

masceni (in Charta bibacina). 

Georgii Metropolitae Nicomediae orationes Panegy-

ricae valde pulchrae. 

De legibus magnum volumen habens Explicationes 

trium Doctorum explicantium Canones et leges 

Imperiales, Initium Ioannis Monachi Zonarae: 

*) άκτονίχρι'ου? 2 ) Y . p. '29 11. 10). 3 ) C. αληχαρνεσέως. 4) C. άριοτοτέλον. r') άππιανον? G) C. ανμβάτου. 

7) μαγεντίνονί 8 ) C- ψιλοφίαν. 9) C. ίατορ' . . . αϊ t r ibus fere l i t ter is abreptis . l 0 ) C. παλεφάτον. n ) C. οιειρωκ ριτης. 

32) C. άρτεμηδώρον. 13) C. όνειρωχρίτης. 14) ν.αϊ μελέται? 15) C διωγέιονς. l ß ) C αϊγρότου. 17) C. άφίρτον. 18) C. βίλ?· 
19) H(artungus). Catologus. 2<) H. Metrapolitano. 21) H. Hieracliae. 22) H. in marg: Extat Graeca et Latina. 23) i. e. Κύρρου. 
24) i. e. Choniatae. 
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deinde Theodori Balzamonis Patriarchae Antio-

cheni, postremo Matthaei Blastarii (in charta 

bombycina). 

Sabini monachi Epitome omnium Synodorum, et 

appellatur liber de communibus Magnum No-

mocanonon (in charta bebraina). 

Euclides explicatus (in charta bibacina). 

Sancti Ioannis Chrysostomi Explicatio in acta Aposto-

lorum, et in Epistolas Pauli, Iacobi, Ioannis 

Iudae etc. J)· 

Eiusdem aliud volumen eiusdem materiae (in alia 

charta). 

S. Ioannis Damasceni liber pliilosophicus, qui inscri-

bitur Logica Ioannis Damasceni, cuius initium: 

Deum nemo vidit unquam ctc. (in charta be-

braina). 

Orationes multae Gregorii Theologi, principium: Ke-

surrectionis dies (in charta bebraina). 

Actiones sanctae sextae et oecumenicae Synodi Con-

stantinopolitanae sub Constantino Pogonato 2). 

Theodoreti Episcopi Syri8) Explicatio in Psalterium 

David. 

Symeonis Metapbrastis libri X I I sex lnenses com- | 

plectentes, Septembrem, Octobrem, Novembrem, 

Decembrem, Ianuarium et Februariuin. 

Matthaei lex, liber continens omnes canones Syno-

dorum, itemque totum Nomocanonon. 

Duodecim menses, September cum seq. (in charta 

bibacina) 4). 

Psalteria octodecim, aureis litteris (in charta bibacina). 

Liber magnus, September, October etc. (in charta 

bebraina). 

Alius liber sex mensium, in quo Martius, Aprilis, j 

Maius, Iiinius, lulius, Augustus (in charta be-

braina). 

Totius anni mensium X I I Collectaneum (in charta ι 

bebraina). 

Legale trium Imperatorum5) Basilii, Constantini, 

Leonis. 

Psalterium explicatum Iohannis Chrysostomi (in 

charta bebraina). 

Euangelia XXI I I I . cum aureis literis (in charta be-

braina). 

Institutiones Iudaeorum (in charta bebraina). 

Dn. Theodori Pauperis Explicatio in interpretationem 

libri Ioannis Damasc., qui Octoeclius 6) vocatur. 

Panegyricum totius anni (in charta bebraina). 

Nicephori monachi et presbvteri Blemidae Interpre-

tatio in Psalterium David (in charta bebraina). 

Explicatio in opus sex dierum Gregorii Archiepisc. 

Nissae (in charta bibacina). 

Historia chronica Domini Magistri Seth, et est com-

munis 7) phrasis sive vulgaris lingua, incipit a 

creatione Mundi usque ad Imperium Constantini 

Ducae (in charta bibacina). 

Magnus liber de Medicina (in charta bombycina), 

cuius desideratur principium et habet varia. 

Pientissimi et Deo dilecti Imperatoris Domini Ioannis 

Cantacuzeni Apologiae quatuor contra Macliometh. 

Xil i Monachi decem orationes contra Machometli. 

Paracleticon sive Adhortatorium totius Octoechi (in 

bibacina charta). 

Sanctissimi Metropolitae Caesareae 8) Cappadociae 

Domini Andreae Explicatio in visiones Danielis 

Prophetae. 

Lexicon Iustiniani Magni. 

Liturgia Sancti Apostoli fratris Domini (in charta 

bebraina). 

Tacticon9), liber de Ordinationibus (in charta be-

braina). 

Tres Liturgiae simul Basilii Magni, Ioannis Chry-

sostomi et Gregorii Dialogi. 

Hermogenes Rethor (excusus). 

Varini sive Phavorini Lexicon iuxta Alphabetum (ex-

cusum). 

Iliades Homeri (excnsae). 

Suidae Lexicon (excusum etc.) 

') H. in inarg: Extant in Pauli aepistolas tantum, caetera non. 2) H. Pegonato. 3) Y. p. 31 n. 23). 4) H. in marg 

Apud nos sunt Martyrologia. 5) H. Imperatoris. 6) H. Octoecho. 7) H. comunis. 8) H. Cesareae. 9) H. Iacticon. 



33 

Iam quoniam in hoc opusculo explicando et enarrando exspatiari ah hoc loco alienum visum est, 

nunc speciminis loco tantum initium eius quo inscriptiones continentur, commentario succincto illustrare 

placuit, quo ea potissimum quae nova mihi in eo esse viderentur ante oculos ponerem. Reliqua nisi quis 

alius interim tractanda sumpserit, in posterum tempus reservo. 

§ 1. Columnam purpuream vel porphyreticam Roma avectam a Constantino Magno Constantinopoli 

in foro placoto collocatam eique statuam ipsius, quae olim Apollinis fuisset, avectam Ilio impositam esse 

auctor est Zonaras X I I I , 3. (Cf. Chron. Pasch, p. 528 ed. Bonn. Anonym, ant. Const. I, 36 in Bandurii 

imp. Orient. I p. 13. Codin. de orig. Const. p. 41 ed. Bonn.); inseriptio statuae est apud Cedrenum I, 

564 B. [Iuliani statuam in ea a Demophilo duce positam cum inscriptione: μέγας d-εοσεβής υπάρχων 

'Ιουλιανός dicit anonymus de ant. Const. Y, 275 p. 83 Band.] Constantini statuam cum tribus zonis co-

lumnae sub Alexio Comneno fulmine deiectam et dirutam esse tradunt praeter Zonaram Ioannes Scylitzes (Ce-

dren. I I , 742 B.), Anna Comnena Alex. X I I , 282 D. (ed. Yen.), Codinus de orig. Const. 1. 1.; iam sub Nice-

phoro Botaniate id factum esse dicit Glycas ann. IY , 617 B. Statuae locum crux tenuit tempore Manuelis 

Chrysolorae comp. Rom. p. 122 (cf. Cangii Const. Christ. I p. 65). Columnam ipsam incendio a Venetis facto 

sub Alexio Duca Murzuphlo cecidisse et a Manuele Palaeologo redintegratam esse nemo, quod meminerim, 

praeter nostrum tradidit, neque id utrum verum sit necne scio; certe erravit, cum Manuelem filium dixit 

Manuelis, primi Palaeologorum, qui urbem recuperavit. Columnam, quae hodie extat, revera igne corrosam 

esse testati sunt P. Gillius de topogr. Const. lib. I I I cap. I I I (Banduri imp. or. I p. 311), Sal. Schweigger 

(Ein newe Reyssbeschreibung p. 124), B. Starkius (Nach dem griechischen Orient p. 91), neque aliud nomine 

quo hodie ea nuncupari solet, indicatur. Aliam de origine vestigiorum incendii fabulam servavit 

Schweigger 1. 1. Inseriptio graeca, quam ,in summo spondylo superaedificato esse nomen Regis illius 

continentem, qui post casum statuae Constantinianae supremum spondylum structilem superimposuit', dicit 

Gillius 1. 1., sine dubio eadein est, quam noster cum Gerlachio (in Crusii Turcogr. p. 498), Schweiggero, 

Georgio Dousa (de itin. suo Constant. p. 39), Sponio (Reisen durch Italien p. 102 N. 48), Whelero (jour-

ney into Greece p. 190) servavit. Prima versus secundi vox est in Turcograecia, unde haud scio an Schweigger 

et Dousa hauserint: νεοϊ; apud Sponium et Whelerum, unde in Bandurii imp. Orient, vol. I lib. Y I I p. 157 

fhixit, KAINC, pro quo noster καινοί praebet recte, ut mihi videtur nescienti utrum etiam nunc inseriptio 

conspicua sit. Columnam delineatam habes apud Whelerum, et ex hoc repetitam apud Bandurium (imp. 

örient. I I p. 500 tab. IY). Alia de hac columna si scire vis adeas Cangii ad Ann. Comn. Alex, notam 

p. 382 ed. Par. et Const. Christ, lib. I p. 64 et 65, Bandurii imp. Orient. I I , 372, Pancirolli ad anonym, 

lat. descript. Const. notam in Hesychii Miles. opusc. editione Orelliana p. 314, Ungerum in encyclopaed. 

Erschiana vol. L X X X I V p. 365, Starkium 1. 1., denique ,quem hic laudat' Dethieruni (Ελληνικός φιλόλογος 

σύλλογος IV, 1871 ρ. 22—29). 

§ 2. Iuliani corpus Tarso Ciliciae, ubi a militibus repositum est, posteriore tempore Constantinopolim 

transvectum esse testatur cum aliis Zonaras X I I I , 13. Ibi sarcophagum eius iuxta Iovianeum in heroo 

Iustiniani positum commemorat anonymus de sepulcris imperatorum (Bandurii imp. Orient, vol. I lib. YI , 

p. 105), quocum facit locus chronici manuscripti a Cangio ad Zonaram X I I I , 13 citatus; denuo hic mutasse 

locum censendus est, si quidem Ioannes, Citri episcopus, qui sub initium saeculi X I I I floruit, in responsis 

ad Cabasilam scripsit eum in aede Sanctorum Apostolorum reperiri (Y. Cangii Const. Christ, lib. IY p. 74b). 

Hanc aedem destruxit et ex eius aliisque relliquiis messitam cum imareto aedifieavit Mahumetes I I sultanus, 

qui Constantinopolim expugnavit, teste P. Gillio de topogr. Const. lib. IV cap. 2 p. 321 ed. Band. Iam si 

Ildes habenda est nostro, Iuliani quoque sarcophagus in hoc imaretum (μαράτι) translatus est. De inscrip-

tione, quam praeter nostrum Zonaras 1. 1., Cedrenus I p. 539 B. aliique servaverunt, ego in Fleckeiseni 

annalibus philologicis CXII1 p. 213 sq. verba feci. Alia reperies apud Bandurium I I p. 579b sq. 



§ 3. Omnia ad verbum e Zonara XI I I , 16 petita sunt atque id quidem e codice haud meliore quam 

Monacensis n. 324 et Parisinus n. 1715, quibuscum noster et in falsa lectione v. 5 άγρα et in και particula v. 9 

omissa concinit. Res ipsa commemoratur etiam a Socrate hist. eccl. IV, 5, inscriptio minus emendata 

ibidem 8, unde eam P. Gillius 1. 1. p. 271 sumpsit. 

§ 4. Etiam hoc loco nostrum Zonarae (XIV, 14) codice eiusdem cuius Parisinus est familiae, usum 

esse vel ex eo elucet, quod in utroque versus 8 epigrammatis, qui est pentameter, ante 7, qui est hexameter, 

legitur. Genuinam autem lectionem, cuius loco codex Parisinus lacunam praebet, noster partim integram 

partim dimidiam in versu 3 et 11 servavit, et valde miror, quod L. Dindorfius Cangii lectione spreta com·* 

menta interpolatoris manifesta in textum recepit, pro δείξασα λοχείη ν. 3 scribens έΐόξαν λελαχοναα, pro 

ούκέτι ν. 11 ού νέα, neque laudare possum quod idem ex eiusdem codicis scriptura vitiosa άμέτροις ν. 11 formam 

doricam άμετέροις elicere maluit quam servare formam ionicam ήμετέροις et libris et dialecti proprietate 

magis commendatam. Rem eandem simul cum inscriptione referunt Cedrenus I, 707 B. et Nicephorus 

Callisti Xanthopulus hist. eccl. XVI I I , 41. Ε Zonara transiit epigramma in syllogen Bandurianam (imp. 

or. vol. I lib. VII n. 515 p. 154 cum commentario I I p. 610) et in Anthologiae appendicem n. 102. 

Epigrammatis versionem latinam antiquam extare error est Cangii ad Zonaram 1. 1., quem suum 

fecit Bandurius I I p. 610. Est haec versio sane haud inelegans Ioannis Langii quae postquam ab eo in 

versione Nicephori Basileae a. CIOIOLIII edita publicata est, non solum Hartungo, interpreti huius opusculi, 

talis visa est, qua suam ipsius operam ornaret, sed etiam a Pithoeo in Epigrammatum et poematiorum ve-

terum collectionem recepta est, a qua neque Burmannus (Anth. Lat. IV, 65) neque Meyer (n. 1542), qui 

falso Hieronymo Wolfio tribuerunt, eam exulare iusserunt. 

§ 5. λίθος μεγάλος τετράγωνος, quem noster commemorat, est obeliscus hodie superstes in hippo-

dromo, erectus ille quidem, ut videtur, Theodosii Magni iussu a. CCCLXXXX a Proclo praefecto urbis, 

auctore Marcellino Comite chron. p. 7 ed. Par. 1619, non a Theodosio Minore, ut contendit anonymus de 

antt. Constant. lib. II, 75 apud Bandurium I p. 25, quem post Codinum de sign. Const. p. 48 ed. B. nuper 

B. Starkiiis (Nach dem griech. Orient p. 94) secutus est. Ut ex inscriptione hieroglyphica apparet, Heliopoli 

erat a Thutme I I I , celeberrimo rege Aegypti, erectus. Cf. Brugsch ,Geschichte Aegyptens unter den 

Pharaonen' p. 385. Vix igitur credibile est quod noster eum e Troade portatum esse dicit. Cum aliis quae 

,centesimo ante anno quum Constantinopolis a Turcis occupata est, adhuc supererant' relliquiis hippodromi 

eum delineatum liabes apud Panvinium de ludis circensibus I in Graevii thes. ant. Rom. vol. I X ad pag. 226 

Alia de eo si requiris, confer Gillium de topogr. Const. II, 11, Bandurium I I p. 469 et 600, Tournefortium 

(relation d' un voyage du Levant t. I I p. 227), Zoegam de obelisc. p. 88 et 473 sq., Frickium in Supplemento anna-

lium philo!. I I I p. 488, Mommsenum ad C. I. L. I I I , 737. Inscriptio recepta in Anthologiam Palatinam 

(IX, 682), et Planudeam (IV, 17) et descripta a Cyriaco Anconitano, anonymo codicis olim Busbeckiani, 

nunc Vindobonensis (med. or. et graec. n. XL I I I fol. 144) quem M. Schmidtius (Ber. der Wiener Akademie 

XXI , 268) edidit, Gillio, Georgio Dousa (de itin. suo Const. p. 39), Sponio aliis etiam liodie extat. (C. I. 

Gr. n. 8612. C. I. L. I I I ad 737.) In versu 3 noster quoque repperit Πρόκλος nominativum, quem, cum 

eius loco olim fuerit ΓΙρόκλω dativus, falsae quadratarii restitutioni originem suam debere recte vidit Momm-

senus. Eidem verba τολμήσας έπεκέκλετο idem hoc loco esse atque έτόλμησεν έηικεκλέσθαι assentiri non 

queo; άναστήααι enim άηό κοινού ad τολμήσας et ad έπεκέκλετο referendum videtur. 

§ 6. Etiam hoc κτίσμα τετράγωνον cum inscriptione in liippodromo hodie extat; describitur a Gillio 

de topogr. II , 12, Tournefortio (1. 1. p. 228), Starkio (p. 94), Uiigero (p. 364), Frickio (s. v. Byzan-

tium in Paulii encyclopaediae editione I I p. 2623). Inscriptio basis transcripta est a Cyriaco, Tacuino, Sink-

mosero, Gillio, Dousa, Sponio, Whelero; e Gillio sumpsit Cangius Const. Christ. I I p. 105, ex hoc in Bandurii 

imp. or. vol. I lib. VII p. 155 et in appendicem Anthologiae graecae (n. 357) transiit, eademque in 

C. I. Gr. 8703 legitur. 

Initium versus tertii neque Gillii editiones (o cΡωμανού π αϊ ς) neque noster (ού ηαϊς cΡωμανός) 

prorsus recte exhibent: scribendum est e consensu optimorum testium οΰ'Ρωμανός παϊς. Cf. Mommseni 

notam 1. 1. Ad Constantinum Porphyrogennetum, Romani pal rem, non, ut Ivirchhoffio, Papio et Benselero 

(lex. nom. propr. s. v. cΡωμανός) placuit, ad Constantinum XI, Romani filium, titulum esse referendum nunc 

etiam e nostro elucet. Idem iam antea monuerat Mommsenus, qui in hoc uno erravit, quod basin, in qua 
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est titulus, non esse obelisci, sed olim colossum aeneum sustinuisse contendit. Colossus qui extat et, si 

Starkio, Ungero, Frickio (p. 2623) fides habenda est, obelisci formam habet, est lapideus et tantum tabulis 

aeneis olim obductus fuit. Fabula ipsa de magnete hic relata alibi, quod sciam, non legitur; si quid veri 

contineret, posset quispiam ea aenigma, quod Tournefortio in epigrammate inesse visum est, solutum iudicare. 

At mihi hic colossus qui aeneus apparebat tantum propter magnitudinem cum Rhodio videtur esse comparatus. 

§ 7. Fere omnia nova sunt, ad quae explicanda iis quae supra (p. 7) posui pauca habeo quae 

addam. Patriarchium, quod inde a Gennadio Scholario ad aedem rrjs Παμμαχαρίοτον fuit, olim monasterium 

fuisse etiam historia Patriarcliica p. 82 ed. B. testatur, etsi γυναικείο ν appellat; conditorem eius fuisse 

Michaelem Ducam Glabam etiam ex inscriptione a Gerlachio servata apparet; mulieri tarnen eius haec, nisi 

error est Crusii p. 189, nomenMariae, non, ut noster, Marthae, tribuit. Hoc ut praeferam, me movet versus 

17 epigrammatis, quippe a quo Μαρία propter metrum alienum sit. Michael Ducas Glabas num sub Ioanne 

Comneno fuerit nescio; sub Andronicis Seniore et Iuniore Michaelem Glabam ιιρωτοστράτορα commemorat 

Nicephorus Gregoras bist. byz. YI, 1 et X, 3. Sub Manuele, loannis iilio, Comneno contra Hunnos et 

sultanum Clitziesthlanum dux fuit exercitus Michael Gabras. (Ioann. Cinnam. Y, 13. YI, 3. VII, 1 sq.) 

Atque haec habui, quae nunc quidem in medium proferrem. 

Corrigenda. 

P. 7 1. 28 scribe est pro et. P. 20 titulus ιη' ante id·' ponendus est. P. 23 1. 28 scribe Ιακώβου, ρ. 25 1. 17 

ιωσήπου. Ibidem not. 9) corrige: xal d e l e n d u m . Accentus excidit in ττλάτωνα ρ. 17 1. 39, in έξήγησιν ρ. 21 1. 8, in το ib. 

not. 10), in τον ς ρ. 22 1. 28, spiritus excidit in ολας ρ. 27 lin. 2. Comma post σηϋ- ρ. 18 1. IG dele. 




