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1

Dε Χονσενσυ Εϖανγελισταρυm Λιβρι Θυατυορ / Τηε Ηαρmονψ οφ τηε Γοσπελσ
1) Ηεαδνοτε
A

S A

Dε Χονσενσυ Εϖανγελισταρυm Λιβρι Θυατυορ / Τηε Ηαρmονψ οφ τηε Γοσπελσ2
Ροχηεστερ Χατηεδραλ, Ενγλανδ, σ. ξιι ιν. (χ. 1150)
2) Χοντεντσ
191 φολιοσ + ιϖ φλψλεαϖεσ, ωιτη 24 θυιρεσ (νο χατχηωορδσ), βυτ ολδ mαρκινγσ (ηαλφ τηε τιmε λεττερσ,
οτηερ ηαλφ νυmβερ) ινδιχατε ενδ οφ θυιρε. Μεδιεϖαλ βινδινγ χ. 1150, ιτ αππεαρσ τηατ τηε βοοκ ηασ
βεεν σλιγητλψ τριmmεδ, ωηεν ιτ ωασ (ρε)βουνδ ασ α φεω mαργιναλ νοτεσ λαχκ τηε ουτερmοστ στροκε.3
Λανγυαγε: Λατιν
W

I

O

4

Α φλψλεαφ ηασ βεεν αδδεδ ασ τηε φιρστ παγε οφ τηε

mανυσχριπτ ανδ ηερε τηε σχριβε ηασ ωριττεν α ταβλε οφ χοντεντσ. Τηε mεδιεϖαλ λιβραριαν ηασ λατερ
αδδεδ νοτεσ ανδ παγε ινδιχατιονσ.
σεϖεν βοοκσ. Τηε βοοκσ χονχερν S

Χονταινσ

A

τηε Γοσπελσ, τηε Σερmον ον τηε Μουντ, ασ ωελλ ασ ηισ τηουγητσ ον τηε ισσυε οφ βλασπηεmψ ανδ τηε
τεν πλαγυεσ οφ Εγψπτ.
α.

F

5

(αν εξχερπτ οφ τεξτ φροm A

Ρετραχτιονεσ)

ΟΠΕΝΙΝΓ: ΣΕΝΤΕΝΤΙΑ DΕ ΛΙΒΡΟ ΡΕΤΡΑΧΤΑΤΙΟΝς(Μ) ΒΕΑΤΙ ΑςΓςΣΤΙΝΙ.6 ΠΕΡ ΕΟΣDΕΜ
ΑΝΝΟΣ ΘΥΙΒ(ΥΣ) ΠΑςΛΑΤΕΜ ΛΙΒΡΟΣ δε τρινιτατε διχταβα(m) σχριπσι (ετ) αλιοσ λαβορε
χοντινυο ιντ(ερ)πονενσ εοσ ιλλο(ρυm) τε(m)ποριβυσ .
ΧΛΟΣΙΝΓ: Ηοχ οπυσ σιχ ινχιπιτ. Ιντερ οm(νε)σ διυινασ αυτοριτατεσ .
T
H
C
‘
C
L
Τηε οριγιναλ τεξτ βψ Σαιντ Αυγυστινε οφ Ηιππο ωασ ωριττεν χ. 400−415.
ηττπ://φαχυλτψ.γεοργετοων.εδυ/ϕοδ/τεξτσ/αυγρεαδ.ητmλ
3
Τηε mεδιεϖαλ λιβραριαν χουντσ 2 οφ τηε φιρστ τηρεε φλψλεαϖεσ ασ παρτ οφ τηε παγεσ, τηυσ, τηε mεδιεϖαλ παγε νυmβερσ ιν
τηε mανυσχριπτ στατεσ τηατ τηερε αρε 193 φολιοσ.
4
Σεε βοττοm ριγητ ηανδ χορνερ φολ. 1ρ.
5
Φολ. 1ϖ
6
Ιν ρεδ ινκ
1

2
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1. Dε Χονσενσυ Εϖανγλισταρυm − Λιβερ Ι7
ΟΠΕΝΙΝΓ: ϑΝΤΕΡ ΟΜ(ΝΕ)Σ DΙςΙΝΑΣ ΑΥΤΟΡΙΤΑΤΕΣ ΘΥΕ (−−−)ΙΣ8 ΛΙΤΤΕΡΙΣ χοντινεντ(υρ)
εϖανγ(ε)λιυ(m) mεριτο εξχελλιτ
ΧΛΟΣΙΝΓ: ςτ ηισ θυεστιονιβ(υσ) δισσολυτισ εξηοχ θυοθ(υε) αππαρεατ ιλλιυσ χαπιτισ mε(m)βρα
ν(ον) σολυ(m) ιδεm σεντιενδο υερυ(m) ετια(m) χονυενιεντια σχριβενδο ιν χορπορισ ιπσιυσ
υνιτα τε γερmανα(m) σερυασσε χονχορδιαm 9

2. Λιβερ ΙΙ10
ΟΠΕΝΙΝΓ: ΘςΟΝΙΑΜ ΣΕΡ ΜΟΝΕ ΝΟΝ ΒΡΕςΙ ΕΤ ΑDΜΟDΥΜ νεχεσσαριο θυεm λιβρο υνο
χο(m)πλεξι συm(υσ) ρεφυταυιmυσ εορ(υm) υανιτατε(m) θ(υι) δισχιπ(υ)λοσ (χηριστι)
εϖανγ(ε)λιυ(m) χονσχριβεντεσ ιδεο χοντε(m)νενδοσ πυταντ θυια ιπσιυσ (χηριστι) θυεm λιχ(ετ)
ν(ον) υτ δ(ευ)m ταmεν ετ ηοmινεm σαπιεντια λονγε π(ραε) χετερισ εξχελλεντεm
ηονορανδυ(m) εσσε νον δυβιταντ νυλλα σχριπτα π(ρο)φερυντ(υρ) α νοβισ
ΧΛΟΣΙΝΓ: Ιν ηισ θυε χονσιδανδα νυνχ π(ρο)ποσιυm(υσ) νιχηιλ αφφερυντ θυεστιονισ ετια(m)
χετερι εϖανγ(ε)λιστε θ(υ)ι ταλια χο(m)mεmοραντ

3. Λιβερ ΙΙΙ11
ΟΠΕΝΙΝΓ IAM QUONIA M ΟΜΝΙςΜ ΘςΑΤΤΥΟΡ ΝΑΡΡΑΤΙΟ ΙΝΕΟ ΥΕΡΣΑΤςΡ λοχο ιν θυο
νεχεσσε εστ εοσ υσθ(υε) ινφινε(m) παριτ(ερ) αmβυλαρε νεχ mυλτυ(m) διγρεδι αβ ινυιχε(m)
σιχυβι φορτε αλιυσ αλιθυιδ χο(m)mεmορατ θυοδ αλιυσ π(ρε)τ(ερ)mιττιτ υιδετ(υρ) m(ιηι)
εξπεδιτιυσ νοσ δεmονστραρε ποσσε οm(ν)ιυ(m) ευανγ(ι)λισταρυ(m) χονυενιεντια(m) σι αβ ηοχ
ιαm λοχο οm(ν)ιυ(σ) οm(ν)ια χοντεξαmυσ (ετ) ιν υνα(m) ναρρατιον(m) φαχιεmθ(υε)
διγεραmυσ .

Φολ. 1ρ−18ϖ, χονχερνινγ
A
G
ηττπ://ωωω.νεωαδϖεντ.οργ/φατηερσ/1602.ητm
8
S
α φεω λεττερσ ωιτη ιτ).
9
Τηερε ισ αν οριγιναλ τεαρ ον τηε λαστ παγε οφ Λιβερ Ι ανδ φιρστ παγε οφ Λιβερ ΙΙ. Ιτ χοϖερσ 4 (αλmοστ 5) λινεσ ανδ τηε σχριβε
ασ ωριττεν αρουνδ ιτ.
10
Φολ. 18ϖ−74ρ, Τη H
M
G
L S
ηττπ://ωωω.νεωαδϖεντ.οργ/φατηερσ/1602.ητm
11
Φολ. 74ρ −112ρ, Τηε Ηαρmονιζατιον οφ Ματτηεω ωιτη τηε
G
L S
ηττπ://ωωω.νεωαδϖεντ.οργ/φατηερσ/1602.ητm
7
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ΧΛΟΣΙΝΓ Τολλετ(υρ) ενι(m) ιmπιυσ υτ ν(ον) υιδεατ χλαριτατε(m) δ(οmι)νι (ετ) ι(m)πιι λυmεν
ν(ον) υιδεβυντ. Ηαεχεστ αυτ(εm) ινθ(υ)ιτ υιτα αετ(ερ)να υτ χογνοσχαντ τε υνυ(m) υερυ(m)
δ(ευ)m (ετ) θυε(m) mισιστι ι(εσυ)m (χηριστυm) σιχυτ ιν ιλλα αετ(ερ)νιτατε χογνοσχιτ(υρ) θ(υ)ο
σερυοσ π(ερ)δυχετ π(ερ) φορmα(m) σερυι υτ λιβ(ερ)ι χο(ν)τε(m)πλεντ(υρ) φορmα(m

4. Λιβερ Ις12
ΟΠΕΝΙΝΓ: NUNC IAM QUONIA M ΜΑΤΗΕΙ ΝΑΡΡΑΤΙΟΝΕ(Μ) ΧΟΝΤΕΞΤΙΜ χονσιδ(ερ)αντεσ
(ετ) ει τρεσ αλιοσ χονφερεντεσ υσθ(υε) ινφινε(m) ιν νυλλο εοσ υτ σιβι υ(ε)λ ιντ(ερ) σε ρεπυγναρε
δοχυιm(υσ) .
ΧΛΟΣΙΝΓ: Ετ θ(υ)ια ιλλυδ πρεχεπτυ(m) υερισσιmυ(m) αχ σαλυβερριmυ(m) εστ θυαντο mαγνυσ
εσ ταντο ηυmιλια τε ιν οmνιβ(υσ) θ(υ)ι ευανγ(ε)λιστα (χηριστυm) λονγε χετερισ αλτι(υσ)
χο(m)mενδατ απυδευ(m) δισχιπ(υ)λισ πεδεσ λαυατ

5. Dε σερmονε δοmινι ιν mοντε Ι13
ΟΠΕΝΙΝΓ: SE‘MONEM

ν(οστε)ρ (χηριστυσ) ιν mοντε

σιχυτ ιν ευανγ(ε)λιο σε(χυν)δ(υ)m mατη(ευ)m λεγιmυσ σι θυισ πιε σοβριεθ(υε)
χονσιδ(ερ)αυεριτ πυτο θ(υο)δ ινυενιτ ιν εο θ(υ)αντυ(m) αδ mορεσ οπτιmοσ π(ερ)τινετ
π(ερ)φεχτυ(m) υιτε (χηριστι)ανε mοδυ(m) .14
CLOSING Σεδ ια(m) χο(m)mοδε φ(ι)ερι πυτο υτ ηιχ λεχτορ τα(m) λονγο υολυmινε φατιγατ(υσ)
ρεσπιρετ αλιθυαντυλυ(m) (ετ) αδ χετ(ερ)α σε ρεφιχιατ ιν αλιο λιβρο χονσιδ(ερ)

Ιν Μοντε ισ χλεαρλψ τηε mοστ ωελλ υσεδ παρτ οφ τηε mανυσχριπτ. Ιτ ισ ποσσιβλε το ιδεντιφψ σιξ
διφφερεντ ρεαδερσ βψ τηειρ ϖερψ διστινχτ ωαψ οφ νοτινγ. Ονε ρεαδερ ηασ ρεαδ τηε βοοκ χοϖερ
το χοϖερ (mακεσ σmαλλ •

•

ιν τηε mαργιν), ωηερεασ οτηερσ ηαϖε ϕυστ mαρκεδ πασσαγεσ ιν Ιν

Μοντε.

ηττπ://ωωω.νεωαδϖεντ.οργ/φατηερσ/1602.ητm
Φολ. 112ρ−120ρ, χονχερνινγ けP
M
L
J
Φολ. 121ϖ−148ρ, Χονχερνινγ τηε φιρστ παρτ οφ τηε Σερmον ον τηε Μουντ (Ματτηεω 5)
ηττπ://ωωω.νεωαδϖεντ.οργ/φατηερσ/1601.ητm
14
Τηε νεξτ φολιο βεγινσ ωιτη αν εϖεν βιγγερ ινιτιαλ ανδ ωιτη τηε ωορδσ CUM VIDISSET AUTEM IESUS TU‘BAS MULTAS
ASCENDIT IN MONTEM
12
13
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Dε σερmονε δοmινι ιν mοντε ΙΙ15
ΟΠΕΝΙΝΓ: ΜΙΣΕΡΙΧΟΡDΙΑΜ ΥΣΘ(ΥΕ) ΑD ΧςΙςΣ ΤΡΑΧΤΑΤΙΟΝΕΜ λιβερ π(ρ)ιmυσ τερmινυ(m)
αχχεπιτ σεθ(υ)ιτ(υρ) χορδισ mυνδατιο υνδε ιστε συmιτ εξορδιυ(m
ΧΛΟΣΙΝΓ: Σεδ σιυε ιστε ορδι ινηισ χονσιδερανδυσ σιτ σιυε αλιθ(υ)ισ αλιυσ φαχιενδα σ(υν)τ θυε
αυδιυ(ι)m(υσ) α δ(οmι)νο σι υολυmυσ εδιφιχαρε συπερ Πετραm

6. Dε βλασπηεmια16
ΟΠΕΝΙΝΓ: MAGNA QUESTIO EST DE ‘ECENTI EVANGELICA LECTIONE

ποσιτα χυι

σολυενδε θ(υ)αντυ(m) αδ νοσ αττινετ ι(m)παρεσ συm(υσ)

ΧΛΟΣΙΝΓ Dε ηισ αυτ(εm) θυε φορτε ποτυιm(υσ) (ετ) χογιτανδο ϖεστιγαρε (ετ) εξπεδιρε
διχενδο ιλλι σ(υν)τ αγενδε γρ(ατι)ε αθ(υ)ο θυεϖισιm(υσ) α θ(υ)ο πετιυιm(υσ) αδθυε(m)
πυλσαυιm(υσ) υτ ηαβε(ρε)m(υσ) υνδε (ετ) νοσ mεδιτανδο αλερεm(υσ) (ετ) υοβ(ισ) λοθυενδο
mινιστραρεmυσ

7. Εαιδεm δε δεχεm λεγισ π(ρε)χεπτισ ετ δε τοτιδεm17 πλαγισ εγψπτι.1819
ΟΠΕΝΙΝΓ: ΝΟΝΕΣΤ ΣΙΝΕ ΧΑςΣΑ ΦΡ(ΑΤΡΕ)Σ DΙΛΕΧΤΙΣΣΙΜΙ. ΘΥΟD ΠΡΕΧΕΠΤΟΡ(ΥΜ) (ΕΤ) λεγισ
δ(ε)ι νυmερυσ χυ(m) νυmερο πλαγαρυ(m) θ(υ)ιβ(υσ) Αεγψπτυσ π(ερ)χυτιτ(υρ) εξαεγαρι
υιδετ(υρ).
ΧΛΟΣΙΝΓ: Λοχατ(υσ) δεντε νοξιυ(m) α(ν)ι(m)αλ ϖιιι φαλσ(υ)m ν(ον) διχερε τεστιmονιυ(m) ιξ

15

Φολ. 148ρ−175ρ, Χονχερνινγ τηε σεχονδ παρτ οφ τηε Σερmον ον τηε Μουντ (Ματτηεω 6−
ηττπ://ωωω.νεωαδϖεντ.οργ/φατηερσ/1601.ητm
16
Φολ. 175ϖ−187ρ
17
S
18
Φολ. 187ϖ−189ϖ
19
Υνλικε τηε οτηερ τεξτσ ιν τηισ mανυσχριπτ, τηισ τεξτ ηασ βεεν προϖεδ το βε α πσευδο−Αυγυστινιαν τεξτ. Ιτ ισ βελιεϖεδ
τηατ τηε αυτηορ οφ τηε τεξτ ισ Χαεσαριυσ οφ Αρλεσ (469/70− 542). ‘Χοπιεσ οφ τηισ σερmον ον τηε τεν χοmmανδmεντσ
ανδ τηε τεν πλαγυεσ, ωηιχη [ϑαχθυεσ−Παυλ] Μιγνε πριντσ ασ ΠΣΕΥDΟ−ΑΥΓΥΣΤΙΝΕ, ΣΕΡΜΟ 21 (ΠΛ 39.1783 86), αππεαρ ιν
Οξφορδ, Τρινιτψ Χολλεγε 28, φολσ 89ϖ 91ρ; ανδ ςατιχαν Ρεγ.λατ. 338, φολσ 88ϖ 89ϖ. Τωο εαρλψ τωελφτη−χεντυρψ χοπιεσ
αππεαρ ιν Χαmβριδγε, ϑεσυσ Χολλεγε Θ. Γ. 4 (52) (σ. ξιι1, Dυρηαm), φολσ 39 44 (σεε Γαmεσον 1999 π 66 [νο. 103]), ανδ
Ροχηεστερ, Χατηεδραλ Λιβραρψ, Α.3.16 (σ. ξιι1 [πρε ?1124], Ροχηεστερ) (Γαmεσον π 147 [νο. 817]). Χοπιεσ οφ αν
υνιδεντιφιεδ σερmον ον τηε τεν χοmmανδmεντσ ανδ τηε τεν πλαγυεσ, ιν αλλ λικελιηοοδ τηισ ονε βψ Χαεσαριυσ, αρε
αττεστεδ ιν τηε τωελφτη−χεντυρψ χαταλογυεσ οφ τηε λιβραριεσ οφ τηε Αββεψ οφ τηε Β.ς.Μ. ατ Ρεαδινγ ανδ οφ Ροχηεστερ
Χατηεδραλ πριορψ (Σηαρπε ετ αλ. 1996 π 434 νο. Β71.92δ ανδ π 473 νο. Β77.9δ).
ηττπ://ωωω.βεδε.νετ/σασλχ/σαmπλεσ/χ/χαεσαριυσ.πδφ
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δενσε τενεβρε ιξ ν(ον) χ(ον)χυπισχεσ υξορε(m) π(ρο)ξιmι ξ mορσ π(ρι)mογεντ(ι)χο(ρυm) ξ
ν(ον) χονχυπισχεσ υλλα(m) ρε(m) π(ρο)ξιmι.

Τηισ λαστ παρτ οφ τηε mανυσχριπτ αππεαρσ διφφερεντ, χοmπαρεδ το τηε οτηερσ. Ιτ ισ ωριττεν mυχη
χλοσερ το τηε mαργιν ανδ χονταινσ mανψ χορρεχτιονσ. ϑυδγινγ βψ τηε ηανδ, τηε τεξτ ισ ωριττεν βψ τηε
σαmε σχριβε, βυτ ιτ ισ αργυαβλψ νοτ ηισ φινεστ ωορκ, ανδ τηε τεξτ αππεαρσ το βε ινχοmπλετε, ωηιχη
mαψ εξπλαιν τηε βλανκ φολιοσ τηατ φολλοω. Τηε ινχοmπλετενεσσ ισ φυρτηερ υνδερλινεδ βψ τηε mισσινγ
εξπλιχιτ.
Ιν γενεραλ, τηε mανυσχριπτ ισ ϖερψ νεατλψ ωριττεν ωιτη ϖερψ φεω mιστακεσ ανδ νο χροσσ−ουτσ, ανδ τηε
σχριβε ηιmσελφ ηασ ωριττεν mισσινγ λινεσ υνδερ τηε βλοχκ οφ τεξτ.

3) Πηψσιχαλ Χηαραχτεριστιχσ
Νυmβερ οφ λεαϖεσ: 4 φλψλεαϖεσ +191 φολιοσ, λαστ τωο φολ. ηαϖε βεεν ρυλεδ, βυτ χονταιν νο τεξτ.
Wριτινγ συππορτ: παρχηmεντ (ϖελλυm).

Χολλατιον: ιιι+18, 2−238, 248+ι. Φλψλεαϖεσ οριγιναλ, τηρεε γλυεδ το χοϖερ, φουρτη σεων ιντο
mανυσχριπτ.20 Ταβλε οφ χοντεντ ον φλψλεαφ ιιρ, αππεαρσ το βε οριγιναλ, + λιβραρψ νοτεσ αδδεδ ιν λατερ
mεδιεϖαλ ηανδ. Σαmε ηανδ ηασ αδδεδ τηε ρυννινγ ηεαδερ (Λιβ(ερ) 1, 2, 3, 4, Ιν Μοντε,
Βλασπηεmια)21 ανδ τηε παγε νυmβερσ (ωηιχη αρε αλσο mεδιεϖαλ ιν χηαραχτερ).

Μεασυρεmεντσ: 250 mm ξ 293 mm (ωριτινγ σπαχε 130 mm ξ 200 mm)
Ονε χολυmν. Φιρστ λινε οφ ωριτινγ αβοϖε τηε τοπ ρυλεδ λινε. 31 λινεσ περ παγε.
Τηε ΒΙΝDΙΝΓ: Γρεψιση χολουρεδ λεατηερ, φλεση σιδε ουτ, φουρ τηονγσ. B
Ροχηεστερ αβουτ 1150. Τηε σεωινγ, τηε βοαρδσ, ανδ τηε ταβσ ατ ηεαδ ανδ ταιλ οφ τηε σπινε αρε
οριγιναλ: α πιεχε οφ ωηιτταωεδ λεατηερ22 ηασ βεεν πυτ οϖερ τηε ολδ βαχκ, ανδ υσεδ το λινε τηε ουτερ

20
21

Τηε σεχονδ παστεδοων ισ λοοσε, αλλοωινγ ονε το σεε τηε αδδιτιοναλ παστεδοων υνδερνεατη.
N
I D
P

22

Λεατηερ προδυχεδ βψ ταωινγ α σκιν ωιτη αλυmινυm ποτασσιυm συλφατε.
Τηε σκιν ωασ τυmβλεδ ιν δρυmσ
ωιτη αν αθυεουσ αλυm σολυτιον τηεν νευτραλιζεδ ιν α σοδιυm χαρβονατε σολυτιον. Ιτ προδυχεδ α σοφτ, πλιαβλε
ωηιτε λεατηερ.
Ηοωεϖερ, τηε τρεατmεντ ισ ρεϖερσιβλε ανδ ωασηεδ ουτ ωιτη ωατερ. Ασ α ρεσυλτ, mανψ αλυm
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βανδ αρε βροκεν ατ τηε φροντ ηινγε

ινσιδε τηε λεατηερ. 23 Τηε οακ βοαρδσ αρε 11 mm τηιχκ. Τηε λεατηερ (σηεεπσκιν) βεαρσ νο ϖισυαλ
εϖιδενχε οφ ηαϖινγ βεεν δεχορατεδ, νορ δοεσ ανψτηινγ ινδιχατε τηατ χλασπσ αρε mισσινγ. Αλλ φουρ
χορνερσ ηαϖε βεεν ρεπαιρεδ.24
Οριγιναλ mεδιεϖαλ βοοκmαρκ: 5 στρινγσ οφ λεατηερ, ονε mισσινγ ανδ ονε αππεαρσ το βε οφ οριγιναλ
λενγτη.
Τηε βοοκ ηασ βεεν ρεπαιρεδ, τηισ ινδιχατεσ ιτσ ϖαλυε. Τηε ρεπαιρ ισ ϖισιβλε ον φολ.1, ωηερε ιτ ισ
εϖιδεντ τηατ σιλκ ηασ βεεν υσεδ το ρεπαιρ τηε δαmαγε τηε γρεεν ινκ ηασ χαυσεδ το τηε παγε.
Τηε mοδερν ρεπαιρσ αρε ϖερψ ωελλ δονε (1983) ανδ mαινλψ νοτιχεαβλε ιφ ονε εξαmινεσ τηε χορδσ, ασ
τηεσε αρε mυχη βριγητερ τηαν τηε οριγιναλ ονεσ. Ιτ ισ, ηοωεϖερ, α σηαmε τηατ τηε mεδιεϖαλ ρεπαιρσ
ηαϖε βεεν αλτερεδ, ασ ιτ ωουλδ ηαϖε βεεν ιντερεστινγ το σεε τηε οριγιναλ ωορκmανσηιπ.
Wηιχη στψλε: A

N K

τ Ροχηεστερ ιτσελφ ασ αππεαρσ φροm

.25 Τηε σχριπτ ισ δεφινιτελψ α φορm οφ Ενγλιση Προτογοτηιχ Βοοκηανδ. Ιτ ωασ
ϖερψ χοmmον το υσε α φορm οφ Χαρολινε mινισχυλε το χοπψ Λατιν, ανδ τηισ παρτιχυλαρ φορm σπρεαδ
αχροσσ Ενγλανδ ιν τηε λατε 11τη ανδ εαρλψ 12τη χεντυρψ.26 Τηισ ινδιχατεσ τηατ τηε mανυσχριπτ mαψ

27

Χηαραχτεριστιχσ: α = α, ετ = &, ρ = βοτη ρ ανδ , ε = ̀, τηε σχριπτ mακεσ υσε οφ βοτη υ ανδ ϖ. T
αρε λεσσ ρουνδεδ τηαν ιν Χαρολινε mινισχυλε ανδ τηε − σηαπεδ ρ δοεσ νοτ νεχεσσαριλψ ινδιχατε τηε −
ορυm αββρεϖιατιον.
Ινιτιαλσ χοmε ιν φουρ διφφερεντ σιζεσ; βεγιννινγ οφ βοοκ = 7 λινεσ, χηαπτερσ = 5 λινεσ, ινδεξ/συβτιτλεσ
3 λινεσ, οτηερ 1 λινε.
Ρυλινγ: δρψ ποιντ. Τηε ϖερψ ϖισιβλε ανδ σοmεωηατ υνεϖεν πριχκ mαρκσ ινδιχατε πριχκινγ βψ ηανδ.

ταωεδ σκινσ ωερε τρεατεδ ωιτη φατσ ανδ ωαξεσ το αδδ ωατερ ρεσιστανχε.
ηττπ://χαmεο.mφα.οργ/ωικι/Αλυm_λεατηερ [Αχχεσσεδ 19−02−16]
23

Γραηαm Πολλαρδ, 1. Μαψ 1961, Λιβραρψ Νοτε, Ροχηεστερ Χατηεδραλ Λιβραρψ
Νοτ
S L
B
‘
C
25
Ν. Κερ, Λιβραρψ νοτε, Ροχηεστερ Χατηεδραλ Λιβραρψ
26
Ιντροδυχτιον το Μανυσχριπτ Στυδιεσ π. 146
27
Ιβιδ.
24

L
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Φορmατ: ονε χολυmν
Ινχιπιτσ ανδ Εξπλιχιτσ: ιν ρεδ ινκ ανδ χαπιταλ λεττερσ.
AU‘ELII AVGVSTINI YPPONIENSIS EPISCOPI DE CONSENSU EVANGELISTA‘UM LIBE‘
P‘IMUS INCIPIT
EXPLICIT LIBE‘ P‘IMUS INCIPIT LIBE‘ SECUNDUS
EXPLICIT LIBE‘ SE CUN D U S INCIPIT TE‘TIUS EXPLICIT LIBE‘ TE‘TITUS INCIPIT
QUA‘TUS
AV‘ELII AVGVSTI YPPONΙΕΝΣΙΣ ΕΠΙΣΧΟΠΙ DΕ ΧΟΝΣΕΝΣΥ ΕςΑΝΓΙΛΙΣΤΑΡΥΜ ΛΙΒΕΡ ΘΥΑΡΤςΣ
EXPLICIT
AV‘ELII AVGUSTINI DE SE‘MONE D OMI NI IN MONTE LIBE‘ P‘IMUS INCIPIT
EXPLICIT LIBE‘ I INCIPIT SECONDUS
EXPLICIT LIBE‘ II SANCTI AVGUSTINI EP ISCOP I DE SE‘MONE D OMI NI IN MONTE
IΝΧΙΠΙΤ ΛΙΒΕΡ ΣΧ(ΙΑΝΤ)Ι ΑςΓΥΣΤΙΝΙ ΕΠ(ΙΣΧΟΠ)Ι DΕ ΒΛΑΣΠΗΕΜΙΑ ΙΝ ΣΠ(ΙΡΙΤΥ)Μ
S AN C TU M
EXPLICIT LIBE‘ S AN C T I AVGVSTINI EP ISCOP I DE BLASPHEMIA IN SP I‘ITU M
SANCTUM
INCIPIT DE DECEM LEGIS P‘ECEPTIS ET DE TOTIDEM PLAGIS EGYPTI LIBE‘ S AN C T I
ΑςΓVSTINI EPISCOPI
Ινκ χολουρ: βλαχκ
Ινιτιαλσ ινκ χολουρ: γρεεν, πυρπλε ανδ ρεδ (ανδ α λιττλε βιτ οφ βλυε).
Νυmβερ οφ λινεσ: 31
Ινιτιαλσ (ηειγητ ανδ χολουρ): Τωο χολουρεδ ελαβορατε ινιτιαλσ, φουρ ορ φιϖε λινεσ ηιγη. Χολουρσ: ρεδ,
γρεεν ανδ πυρπλε. Τηε ινιτιαλσ χηανγε ιν αππεαρανχε. Τηε σεχονδ ινιτιαλ, ωηιχη οπενσ Dε Χονσενσυ
Εϖανγλισταρυm − Λιβερ Ι, ισ mυχη mορε ελαβορατε τηαν ανψ οφ τηε οτηερ ινιτιαλσ, ανδ ιν α ϖερψ
T

J

Ιτ λοοκσ λικε τωο διφφερεντ
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ιλλυmινατορσ ηαϖε mαδε τηεm. Τηισ ισ παρτιχυλαρλψ εϖιδεντ ον φολ. 20ϖ, ωηερε τηε χαπιταλ Θ στιλλ
χονταινσ σοmε ελαβορατε λινεσ ιν πενχιλ, βυτ ωηερε τηε χυρρεντ δεσιγν ισ ϖερψ διφφερεντ, βυτ ιν λινε
ωιτη τηε χαπιταλσ ιν τηε ρεmαινδερ οφ τηε mανυσχριπτ.
ςερψ γοοδ χονδιτιον. Βιγ ωορm ωηολε ον φολ.178−184. Μινορ τεαρσ ανδ ονλψ φεω ιρρεγυλαριτιεσ ιν τηε
ϖελλυm. Τηε mανυσχριπτ ισ αρρανγεδ ηαιρ−φλεση−φλεση−ηαιρ.

4) Προϖενανχε
Ον τηε βοττοm οφ τηε σεχονδ φλψλεαφ ισ ωριττεν; L
O

ανδ π(ερ) Ιαχοβ
E

C

Χλαυστο Ροφφενσ

. Ιν α mεδιεϖαλ ηανδ (προβαβλψ βψ τηε λιβραριαν ) τηε

‘

το τηε σεχονδ παστεδοων, φυρτηερ υνδερλινινγ τηε

βελονγινγ.
Αχχορδινγ το α λιβραρψ νοτε, τηισ βοοκ ωασ:
S A

‘

χυρρεντ] χατηεδραλ. Ιτ ωασ χοmπιλεδ ιν τηε φιρστ ηαλφ οφ τηε τωελφτη χεντυρψ βψ ϑαχοβ ορ
ϑαmεσ, α mονκ ιν τηε πριορψ ωηο χαmε φροm Οξφορδ, ανδ τηε ρατηερ σπικεψ χηαραχτερ οφ τηε
σχριπτ ωουλδ συγγεστ τηατ ηε ωροτε ιτ ηερε [ατ Ροχηεστερ] ιν τηε πριορψ σχριπτοριυm.28
Τηε βοοκ ισ ιν εξχελλεντ χονδιτιον, βυτ ιτ ηασ χλεαρλψ βεεν υσεδ, ασ mανψ διφφερεντ ηανδσ ηαϖε
mαδε mαργιναλ νοτεσ ωηερεοφ ονε ισ ιν αν Ελιζαβετηαν ηανδ.29
Τηε ρεαδερ ωηο mαρκσ ωιτη α •

•

βεεν τριmmεδ σλιγητλψ, τηε σαmε αππεαρσ το ηαϖε βεεν τηε χασε φορ τηε ρεαδερ ωηο mαρκσ ωιτη
Βοτη ρεαδερσ τενδ το πλαχε τηειρ mαρκινγσ ον τηε ουτερ σιδε οφ τηε πριχκ mαρκσ. Α διφφερεντ ρεαδερ
S , βυτ ηε ωριτεσ ηισ mυχη χλοσερ το τηε αχτυαλ τεξτ.
Τηερε αρε νο αδδιτιοναλ λιβραρψ mαρκσ ασ τηε βοοκ ηασ βεεν ατ Ροχηεστερ Χατηεδραλ Λιβραρψ σινχε
τηε 12τη Χεντυρψ.30

28

Νοτε, Ροχηεστερ Χατηεδραλ Λιβραρψ
φολ. 137ρ
30
Σεε Βενεδιχτινεσ: Τηε σηορτερ Χαταλογυεσ: Ροχηεστερ. Β77. Χαταλογυε, 1123 ανδ 1202. (Β77.∗9α = Β79.∗4, Β77.∗9β,
Β77.∗9χ) ωωω.mλγβ3.βοδλειαν.οξ.αχ.υκ/αυτηορτιτλε/mεδιεϖαλ_χαταλογυεσ/Β77/
29
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Ασ τηε χαταλογυεσ οφ Ροχηεστερ mεντιον τηε mανυσχριπτ ασ εαρλψ ασ ιν 1123, ονε mυστ ασσυmε τηατ
τηε προδυχτιον οφ τηε mανυσχριπτ τοοκ πλαχε σοmετιmε βεφορε τηατ. Ασ τηε ωριτινγ στψλε (Ενγλιση
Προτογοτηιχ Βοοκηανδ) ωασ νοτ υσεδ βεφορε λατε 11τη χεντυρψ, ονε χαν αργυε τηατ τηισ mανυσχριπτ
mυστ ηαϖε βεεν προδυχεδ ατ Ροχηεστερ βετωεεν χ.1080 ανδ 1123. Ιτ ηασ νοτ βεεν ποσσιβλε το
λεαρν mορε αβουτ τηε σχριβε, ϑαχοβ φροm Οξφορδ, ανδ ιτ ισ τηερεφορε νοτ ποσσιβλε το ναρροω τηε
προδυχτιον δατε ανψ φυρτηερ.
Φροm τηε mαργιναλ νοτεσ ιτ ισ χλεαρ τηατ τηε mανυσχριπτ ηασ βεεν υσεδ φορ στυδιεσ ανδ, ποσσιβλψ, φορ
ωριτινγ σερmονσ, ανδ ιτ ισ εϖιδεντ τηατ τηερε ηαϖε βεεν σεϖεραλ διφφερεντ ρεαδερσ. Τηε βοοκ ισ νοτ α
; ιτ λαχκσ τηε γρανδευρ οφ συχη βοοκσ, βυτ τηε ωιδε mαργινσ, ανδ τηε αλmοστ φλαωλεσσ
ωορκ οφ τηε σχριβε, ινδιχατε ιτσ ϖαλυε.
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