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PROPHETOLOGIUM ( fasciculus s e x t u s ) , ediderunt : Carsten Höeg et Gün
ther Zuntz. Κοπεγχάγη 1970 (Munksgaard) σχ. 8M σελ. 505—612. 

Εξεδόθη το έκτον τεύχος του Προφητυλογίου (Prophetologium), Sta του 

οποίου συμπληρουται το πρώτον μέρος του Ι τόμου της σειράς των Lectionaria 

των Monumenta Musicae Byzantinae (Μνημείων Βυζαντινής Μουσικής) τής Κο

πεγχάγης υπό την αιγίδα τής Union Académique Internationale (Διεθνούς 'Ακα

δημαϊκής Ενώσεως). Τά προηγούμενα πέντε τεύχη έξεδόθησαν εν Κοπεγχάγη 

κατά τα έ'τη 1939, 1940, 1952, 1960 καΐ 1962 αντιστοίχως. Ή σειρά των 

Lectionaria των Μνημείων Βυζαντινής Μουσικής είναι ή τετάρτη σειρά αύτοΰ 

του οργανισμού και έθεμελιώθη υπό του Carsten Höeg και του Günther Zuntz 
των και διευθυντών τής σειράς. Μετά τον θάνατον του Höeg (f 1961) τήν σει

ράν διευθύνει ό Günther Zuntz με συνεργάτιδα τήν δανήν κ. Gundrun Engberg. 

Tò πρώτον μέρος του Ι τόμου περιλαμβάνει τα αναγνώσματα των κινητών 

εορτών του 'Ορθοδόξου Εορτολογίου. Το παρόν έκτον τεύχος περιέχει τα ανα

γνώσματα έκτης Παλαιάς Διαθήκης, ιδίως τών βιβλίων τών Προφητών, τά άνα-

γινωσκόμενα κατά τους εσπερινούς τών εορτών τής Μεσοπεντηκοστής μέχρι τής 

Κυριακής τών "Αγίων Πάντων. Ενδιαμέσως περιέχονται αϊ τυπικαί διατάξεις καί 

δια τάς ημέρας τάς μη περιέχουσας αναγνώσματα. 

'Ακολουθούν, ενα παράρτημα συμπληρώσεων τίνων αναφερομένων καί εις τά 

πέντε τεύχη καί δύο πίνακες : α) Index Lectionum, πίναξ αναγνωσμάτων καί 

β) Index Locorum, πίναξ χωρίων (τής Παλαιάς Διαθήκης). 'Ακολουθούν τά 

Errata, τά εσφαλμένα καί 7 Plates, φωτοτυπική αναπαραγωγή σελίδων τινών εκ 

τών κυριωτέρων χειρογράφων τά όποια έχρησιμοποιήθησαν εις τήν εκδοσιν τών 

6 αυτών τευχών. 

Έ ν τω προλόγω ό Cünther Zuntz αναφέρεται κυρίως εις δύο κώδικας, τών 

οποίων χρήσιν ποιείται εις το έκτον τεύχος, τον Codex Vaticanus Palatinus 

Graecus 423 καί τον Monacensis Graeci 262. Παρουσιάζει δε καί ευχαριστεί τήν 

συνεργάτιδα Gundrun Engberg δια τήν προετοιμασίαν αύτοΰ του τεύχους. 

Ή σειρά τών Lectionaria συντάσσεται εις τήν λατινικήν γλώσσαν. Τά ανα

γνώσματα παρουσιάζονται με τήν όρθογραφίαν βασικώς του Λαυριωτικοΰ κωδι

κός καί με τά έκφωνητικά σημάδια. Ή 6λη σειρά ασχολείται με τά έκφωνητικά 

ταύτα λεγόμενα σημάδια απαγγελίας τών αναγνωσμάτων. Το κάτω ήμισυ τής 

σελίδος διατίθεται εις τάς παραλλαγάς τάς προσφερομένας υπό άλλων κωδίκων καί 

άναφερομένας εις το κείμενον (text) καί τά σημάδια (Neumae). 

Ή εργασία φέρει τήν σφραγίδα τής σοβαρας σπουδής του αντικειμένου καί τής 

εξονυχιστικής μεθοδικότητος τών φιλόπονων αυτών ερευνητών τής παραδόσεως 

9ου—10ου αιώνος, δσον άφορα εις τήν άπαγγελίαν έπ' έκκλησίαις τών αναγνωσμά

των, κυρίως τής Παλαιάς Διαθήκης. Πρέπει δε να σημειωθή καί ό άθλος τής 

τυπογραφικής επιμελείας καί τής εκτυπωτικής επιτυχίας καί καλαισθησίας εις 

τήν παρουσίασιν του παρόντος έκτου τεύχους, ώς άλλωστε καί τών προηγουμένων. 
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