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Identifiants
Répertoire

Numéro Url

Aland minuscules 1481

Remarque

Lien

Bibliographie
Répertoire

Titre

Type

52

C. Gregory, Textkritik des Neuen Testaments, Leipzig, 1900-1909

Commentaires

Tome

Pages
1151

Contenu
Numéro

Folios

Siècle

1.A

001-221

12

Date

Support Principal

Remarque

Copistes, Possesseurs & Autres Révision

Témoins (21)

Folios

Auteur

Oeuvre

001

Eusebius
Caesariensis

Epistula ad
Carpianum

Identifiant
●

CPG 3465.1

Recension
ou partie

BHG

Date Lit.

Siècle
12

Date

Commentaire
inc. mut.

Contenu

Rev.

Biblio.

Folios

Auteur

Oeuvre

001

Versus et
epigrammata

Incipit "Μωσῆς
μὲν εἰσδὺς εἰς
γνόφον"

001v-2vb

Capitula
librorum
biblicorum

In Matth.:
capitula

002v b

Annotationes

Annotatio
anagraphica
copistae

Identifiant

●

DBBE Type
6781

Recension
ou partie

BHG

Date Lit.

Siècle

Date

Commentaire

Incipit
στιχοι εις τον αγιον
αποστολον και
ευαγγελιστην
Ματθαιον.
Textus
Μωσης μεν εισδυς
εις γνοφον θεου
παλαι· θειων
κατηκροατο φωνων
υψοθεν· δι' αγγελου
γαρ φθογγος ενθεος
ρεων, σαλπιγγος
ηχη γραπτον
εκφωνει νομον·
αυτος δε μυστα της
τριπλης θεαρχιας·
και μυσταγωγε της
σοφης εκκλησιας·
τελωνιον Ματθαιε
και κοσμον λιπων.
υψει βαθει τε του
λογου προσεγγισας·
σαλπιγγος
εκροτησας
ευηχεστερον·
λογους θεουργους
μυστικους
ψυχοτροφους·
εκφαντορικους
εργων Χριστου και
λογων,
υπερηγορευσας
πνευματος ζωσαν
χαριν.

12

12

12

Contenu

inc. et des. =
ed.
Textus
ευχου ο
αναγινωσκων. υπερ
μνημης και
σωτηριας
Θεοδωριτου του
σεβασμιωτατου
μοναχου και
πανιερου
πρεσβυτερου· του
θεοφορου πρωτου·
του ψυχοσωστου
ορους του Γανου.

Rev.

Biblio.

Folios

003

Auteur

Versus et
epigrammata

Oeuvre

Incipit "ὁ τοῦ
πατρὸς
σύνεδρος
ἄτμητος λόγος"

Identifiant

●

DBBE Type
6870

Recension
ou partie

BHG

Date Lit.

Siècle

12

Date

Commentaire

Contenu
Titulus initialis
στιχοι εις τον αγιον
αποστολον και
ευαγγελιστην
Μαρκον
Textus
Ο του πατρος
συνεδρος ατμητος
λογος· και τοις
βροτοις συμμορφος
αρρητος λογος,
ρειθροις αναιρει
κοσμικην αμαρταδα·
απορραπιζει πειραν
εχθρου δυσμενους·
πολυτροπα ψυχης τε
και σαρκος παθη·
λογῳ καθαιρει·
δαιμονας σοβει
λογω· μορφην
θεαυγη δεικνυει
πιστοις φιλοις· και
πωλον αυτος· εις
Σιων αγει πολιν·
σταυρω θανων·
ταφεις τε και ζησας
παλιν· εις ουρανους
ανηλθε προς πατρος
θρονον· Μαρκος δε
θειος του θεου
μυστογραφος,
ευαγγελιστης ταυτα
θειωδως γραφει.

Rev.

Biblio.

Folios

003-3v

Auteur

Versus et
epigrammata

Oeuvre

Incipit "ὦ
τερπνότης·ὦ
κάλλος ἐνθέων
λόγων"

Identifiant

●

DBBE Type
6871

Recension
ou partie

BHG

Date Lit.

Siècle

12

Date

Commentaire

Contenu
Titulus initialis
στιχοι εις τον αγιον
αποστολον και
ευαγγελιστην
Λουκαν
Textus
Ω τερπνοτης· ω
καλλος ενθεων
λογων· ω σεμνοτης·
ω φως αληθειας
λογων· ω
λαμπροτης· ω νους
ορων οντως θεον·
εξ ου τα θεια
πνευματος
λαμπηδοσι· θειως
καταστραφθεις τε
και γνους ατρεκως·
ελαμψας εξεφανας
αστραπης τροπον·
ρητην δε την
αρρητον αρρητῳ
λογῳ· θειου λογου
σαρκωσιν ειργασω
λογοις· λαμπροις εν
αργεσι τε και
θεηγοροις·
διατρανων τα εργα
και θεου λογους εν
οις ο πρωτος και
θεαρχιος λογος,
Λουκα θεουργει
γηγενη βροτων
φυσιν.

Rev.

Biblio.

Folios

003v

003v

003v marg. sin.

Auteur

Versus et
epigrammata

Annotationes

Annotationes

004v

Imagines

005-66v

Testamentum
nouum

Oeuvre

Incipit "ὁ
παιδαγωγὸς καὶ
σκιόγραφος
νόμος"

Annotatio
anagraphica
copistae

Identifiant

●

DBBE Type
6872

Recension
ou partie

BHG

Date Lit.

Siècle

Date

Commentaire

Titulus initialis
Στιχοι εις τον αγιον
αποστολον και
ευαγγελιστην,
Ιωαννην τον
θεολογον.
Textus
Ο παιδαγωγος και
σκιογραφος νομος·
βρονταις θυελλαις·
αστραπαις τε και
κροτοις· θειοις
λαληθεις· Ιωαννης
σην χαριν,
ευαγγελιστα
μυστικως
υπογραφει·
υπερθεον γαρ
πνευμα του θεου
λογου· εν σοι
κατασκηνωσαν
αρρητω λογῳ,
βροντης γονον
δεικνυσιν
αξιοχρεως· των
δογματων
βροντωντα
μυστικον κλεος· εν
αρχικην τε και
τριφωτον ουσιαν·
σαφως
καταστραπτοντα
και θνητην φυσιν·
ελκοντα (?) προς
φως γνωσεως
τρανεστατης· και
νουν ενουντα, τῳ
υπερ νουν και λογον.

12

12

- written in a
cryptographic
alphabet. - cf.
Gardthausen
(1879), p. 235. the message is
deciphered in
the upper
left-hand
margin by a
later hand (cf.
témoin below).

12-16?

A later
transcription of
the
cryptographic
annotation at
the bottom of
the folio.

Imago picta

12

Imago Matth.

Euangelium
sec. Matthaeum

12

Annotatio maior

Contenu

Cryptographia
ξνβωαβψϛ πε ψλχ
ζεζϡθφλψλω,
εχψεολχω πθϛ
θξθϡψσολχ
ωψϡθψβζϛλχ. θξβν.
(crypt. transcr.)
μνησθητι κυριε του
γεγραφοτος
ευτελους
αμαρτωλου
Στρατηγιου αμην
Textus
μνησθητι κυριε· του
γεγραφοτος
ευτελους
αμαρτωλου
Στρατηγιου αμην.

Rev.

Biblio.
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Identifiant

Recension
ou partie

Folios

Auteur

Oeuvre

066v-67v

Capitula
librorum
biblicorum

In Marc.:
capitula

12

inc. et des. =
ed.

069v

Imagines

Imago picta

12

Imago Marc.

070-106

Testamentum
nouum

Euangelium
sec. Marcum

12

106-107v

Capitula
librorum
biblicorum

108v

Imagines

109-172v

Testamentum
nouum

172v

Capitula
librorum
biblicorum

174v

Imagines

175-221v

221v

In Luc.: capitula

BHG

Date Lit.

Siècle

Date

Commentaire

12

inc. et des. =
ed.

Imago picta

12

Imago Luc.

Euangelium
sec. Lucam

12

In Ioh.: capitula

Contenu

12

inc. et des. =
ed.

Imago picta

12

Imago Ioh.

Testamentum
nouum

Euangelium
sec. Iohannem

12

Doxologia uel
Inuocatio
cf. témoin infra.

Versus et
epigrammata

Incipit "δόξα τῷ
θεῷ" (doxologia
uel inuocatio)

12

Textus
δοξα τω θεω
παντων ενεκα· αμην

●

DBBE Type
5642

Rev.

Biblio.

