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Εϊναι γνωστό ότι στην πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη τοΰ Princeton άπόκεινται τρία χειρόγραφα της συλλογής Garrett1, οι άρ. 5,14 και 16, πού προέρχονται
άπο το μοναστήρι τής Κοσίνιτσας. 'Εκείνο πού δεν έχει επισημανθεί είναι δτι ενα
ακόμα χειρόγραφο τής ϊδιας συλλογής, ό άρ. Garrett 6, έχει τήν ίδια προέλευση2.
Το χειρόγραφο εϊναι ενα τετραβάγγελο του 12ου αιώνα, περγαμηνό, δια
στάσεων 183 Χ 142, μέ 164 φύλλα, γραφή μικρογράμματη και γραμμένη επιφά
νεια 135 Χ 98 σε 29 στίχους. Το χειρόγραφο έχει αξιόλογη διακόσμηση: περιέχει
πέντε ολοσέλιδες μικρογραφίες πού ανάγονται στον 9ο αιώνα και ενσωματώθη
καν στο μεταγενέστερο χειρόγραφο- παριστούν το Χριστό (φ. 10ν), τή Θεοτόκο
(φ. 11Γ) και τους ευαγγελιστές Μάρκο (φ. 54 ν ), Λουκά (φ. 83 ν ) και 'Ιωάννη (φ.
130ν). 'Ακόμα, κοσμείται μέ έπίτιτλα, τίτλους και αρχικά του 12ου αιώνα. Το
χειρόγραφο έχει περιγραφεί και μελετηθεί άπο αρκετούς επιστήμονες και έχει
εκτεθεί τουλάχιστον πέντε φορές —τή μία στην 'Αθήνα το 1964— ώς σημαντικό
δείγμα τής τέχνης τής μικρογραφίας τοΰ 9ου κυρίως αιώνα3.
Ό Robert Garrett απέκτησε το χειρόγραφο το 1925 άπο τον Thomas
Whittemore, πού το είχε φέρει στις ' Ηνωμένες Πολιτείες. Γνώστης καλός τής
1. Περιγραφή της συλλογής των χειρογράφων τοϋ 'Αμερικάνου Robert Garrett βλ. στο
έργο των S. De Ricci καΐ W. J. Wilson, Census of Medieval andRennaissance Manuscripts in the
United States and Canada, 1, Νέα Υόρκη 1935, σ. 865 κ.έ. και Κ. W. Clark, A Descriptive
Catalogue of Greek New Testament Manuscripts in America, Σικάγο [1937], σσ. 61-79.
2. Σ τ α πρόσφατα δημοσιεύματα τοϋ Β. "Ατσαλου, Τα χειρόγραφα τής Ιεράς μονής τής
Κοσίνιτσας (ή ΕΙκοσιφοίνισσας) τοΰ Παγγαίου, Δράμα 1990, και τοϋ Γ. Παπάζογλου, Τα χειρό
γραφα τής ΕΙκοσιφοινίσσης (Κατάλογοι καί καταγραφές), 'Αθήνα 1991, όπου γίνεται προσπά
θεια να έντοπιστοΰν όλα τά χειρόγραφα πού προέρχονται άπο τή βιβλιοθήκη τής μονής, αναφέ
ρεται ότι μόνον τρία χειρόγραφα άπόκεινται στο Princeton, οί άρ. Garrett 5, 14 και 16 (σ. 140
καί σ. 195 αντίστοιχα). Για το χφ Garrett 5 ό "Ατσαλος σημειώνει π ώ ς δεν το περιλαμβάνει
στον κατάλογο των άταύτιστων χειρογράφων κατά πόλεις καί βιβλιοθήκες, επειδή μετά τήν
Κοσίνιτσα περιήλθε στή σκήτη τοΰ 'Αγίου 'Ανδρέα τοΰ "Αθω- δέν αναφέρει όμως στην ίδια
κατηγορία καί τον άρ. Garrett 6, ό όποιος, όπως θα δοΰμε, ακολούθησε τήν ίδια πορεία.
3. Περιγραφή τοϋ χειρογράφου καί τοΰ περιεχομένου του βλ. στον Clark, ό.π., σσ. 71-73.
Με τήν ευκαιρία δύο εκθέσεων πού έγιναν στο Princeton κυκλοφόρησαν κατάλογοι, όπου περι
γράφονται άπο τήν οπτική της βυζαντινής τέχνης εικονογραφημένα ελληνικά χειρόγραφα. ' Ο
πρώτος εΕναι το Illuminated Greek Manuscripts from American Collections, κατάλογος τής εκ-
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βυζαντινής τέχνης και με δράμα την αποκατάσταση των μωσαϊκών της 'Αγίας
Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, ό Whittemore είχε φύγει άπο τήν 'Αμερική το
1920, για να περιοδεύσει τα Βαλκάνια και να γνωρίσει άπο κοντά τα δείγματα
τής βυζαντινής τέχνης πού βρίσκονταν έκεϊ. Στο πλαίσιο, προφανώς, αυτής τής
αποστολής φαίνεται πώς είδε το χειρόγραφο, εντυπωσιάστηκε άπο την υψηλή
τέχνη τών μικρογραφιών του και αποφάσισε να το φέρει στην πατρίδα του 4 . Πριν
περάσει στα χέρια του Whittemore, το χειρόγραφο βρισκόταν στή ρωσική σκήτη
5
τοΰ 'Αγίου 'Ανδρέα, στον "Αθω . Έκεϊ βρισκόταν τουλάχιστον άπο το θέρος του
1886, άφοϋ τότε το είδε στή σκήτη ό C. R. Gregory και το κατέγραψε στο βιβλίο
του Textkritik des Neuen Testamentes6.
Το χειρόγραφο ωστόσο, πριν φτάσει στον "Αθω, άνηκε στή βιβλιοθήκη τής
μονής τής Κοσίνιτσας, όπως μαρτυρεί το κτητορικό σημείωμα πού σώζεται ως
σήμερα.
Στο επάνω μέρος τοϋ φύλλου 164ν, με χέρι του 16ου(;) αιώνα, είναι γραμ
μένο σε τρεις στίχους, με μαΰρο μελάνι, το ακόλουθο σημείωμα:
Το παρόν περικαλίς βϊβλϊον όπάρχϊ τής σεβάσμιας
και ιεράς π(ατ)ριαρχικής μονής Κοσσινίτζας τής [ύπεραγ]ίας δεσποί
νης ημών Θ(εοτό)κου και άχειροποιήτον ήκόνος. αμήν.

θέσης πού έγινε τήν άνοιξη τοΰ 1973, για να τιμηθεί ό Kurt Weitzmann, και τον όποιο επιμελή
θηκε ό Gary Vikan. Στον κατάλογο της έκθεσης αυτής το χφ Garrett 6 έχει τον άρ. 1. Τή σχετική
περιγραφή έχει κάνει ό Gary Vikan (σ. 52 κ.έ.) ένώ για το ί'διο χειρόγραφο κάνει λόγο και ό
Robert Bergman (αύτ., σ. 45 κ.έ.)· ας σημειωθεί ότι το εξώφυλλο της έκδοσης κοσμείται μέ μία
μικρογραφία αύτοϋ του χειρογράφου. Για μια άλλη έκθεση, πάλι στο Princeton, το φθινόπωρο
του 1986, εκδόθηκε άπο τους Slobodan Curèic και Archer St. Clair ό τόμος Byzantium at Prin
ceton, Princeton 1986. Τόσο στο πρώτο δημοσίευμα (σ. 52) όσο και στο νεότερο τοΰ 1986
παρατίθεται πλούσια βιβλιογραφία για το χφ Garrett 6 (σσ. 143-144' στο τελευταίο, το σχετικό
άρθρο είναι τής Natalia Teteriatnikov).
4. Είναι ωστόσο γνωστό ότι ό Whittemore δώρησε τό 1930 τήν πλούσια βιβλιοθήκη του
(20.000 τόμοι), για να δημιουργηθεί ή Βυζαντινή Βιβλιοθήκη τής rue de Lilies, στο Παρίσι.
5. Σ τ ή σκήτη τό χειρόγραφο έφερε τον ταξινομικό αριθμό Ε ' . Ά π ο τήν ίδια σκήτη ό
Whittemore πήρε άλλα έξι χειρόγραφα, πού πέρασαν στον Garretf πρβ. Μ. Richard, Répertoire
des bibliothèques et des catalogues de manuscrits grecs, Παρίσι 1958, σ. 42, και M. Μανούσακας, « ' Ελληνικά χειρόγραφα και έγγραφα τοΰ ' Αγίου "Ορους. Βιβλιογραφία», Έπετηρις 'Εται
ρείας Βυζαντινών Σπουδών 32 (1963) 382-383. Τα άλλα χειρόγραφα τής σκήτης τοϋ 'Αγίου
'Ανδρέα πού απέκτησε ό Whittemore έφεραν στή βιβλιοθήκη της σκήτης τους αριθμούς 1, 3, 11,
705, 753 καί 1051. Σήμερα φέρουν τους ταξινομικούς αριθμούς Garrett 1, 5, 8, 3, 2 και 4 αντί
στοιχα. Για τήν απομάκρυνση καί άλλων χειρογράφων άπό τη σκήτη τοΰ 'Αγίου 'Ανδρέα βλ. Λ.
Πολίτης, «Χειρόγραφοι κώδικες έ κ τ η ς σκήτης τοΰ 'Αγίου 'Ανδρέου», 'Ελληνικά 17 (1962)
340-346. Ά ς σημειωθεί ότι τό χφ Garrett 6 σώζει τή σφραγίδα τής σκήτης πού περιγράφει ό
Πολίτης.
6. Τόμος 1, Λιψία
ό Whittemore άπό τή
Gregory τα είχε δεϊ έκεϊ
καί Gregory-Dobschù'tz
61.

1900, 232, καί τ. 3, Λιψία 1909, 1112. Ά π ό τα χειρόγραφα πού πήρε
σκήτη τα έξι είναι τετραβάγγελα καί τό έβδομο πραξαπόστολος· ό
καί τα περιέγραψε ύπό τους αριθμούς 047, 905, 906, 1528, 1530, 1799
2366. Πρβ. καί De Ricci-Wilson, δ.π., σσ. 865-866 καί Clark, ό.π., σ.
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' Η ανάγνωση του σημειώματος αύτοϋ παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες, καθώς,
ανάμεσα στους στίχους του, διακρίνονται γ ρ ά μ μ α τ α τοϋ 12ου αιώνα - ή πλημμε
λής λοιπόν ανάγνωση αύτοΰ του σημειώματος εϊχε ώς αποτέλεσμα να μήν έχει

Το κτητορικο σημείωμα του χφ Garrett 6 (φ. 164ν).
ώς τ ώ ρ α εντοπιστεί ή παλαιότερη προέλευση του χειρογράφου. ' Ο Gregory, μη
έχοντας κατανοήσει απολύτως δσα αναφέρονται στο σημείωμα, πρόσθεσε στην
περιγραφή του χειρογράφου Ε ' της σκήτης: «Gehörte früher dem Metropolitan Patriarchen in κοσσινιτζ[α?], G.[regory], 24 Aug. 1886» 7 . Tò 1937 ό Kenneth
Clark δημοσίευσε αυτούσιο το κτητορικο σημείωμα, άλλα άπο ενα λάθος στην
ανάγνωση δεν μπόρεσε ούτε αυτός να κατανοήσει την προέλευση του χειρογρά
φου. Διάβασε πατριαρχείας

αντί πατριαρχικής

και απέδωσε, προφανώς παρασυρ

μένος άπο τον Gregory, και αυτός το χειρόγραφο σε έναν πατριάρχη σημειώνο
ντας: «previously the property of the Metropolitan Patriarch of Kosinitza» 8 . Kai
καθώς είχε χαρακτηρίσει τ ο σημείωμα «non scribal», φαίνεται π ώ ς αποθάρρυνε
τους μ ε τ έ π ε ι τ α μελετητές πού δεν επιχείρησαν μια νέα ανάγνωση άλλα επανέ
λαβαν την ίδια εκδοχή. "Ετσι, στον κατάλογο της συλλογής Garrett της βιβλιο
θήκης Firestone του Princeton σημειώνεται: «[it] belonged to the Metropolitan
Patriarch at Cosinitza» 9 . Την ϊδια διατύπωση επανέλαβαν και οί De Ricci-Wilson
το 1 9 3 5 1 0 και ό Gary Vikan τ ο

197311.

'Ωστόσο δεν χωρεί αμφιβολία γ ι α το επίθετο πατριαρχικής

πού αποδίδεται

7. "Ο.π., 1, 232 (ύπό τον άρ. 906).
8. Ή ανάγνωση πού δημοσίευσε ò Clark (δ.π., σ. 72) είναι ή έξης: το παρόν περικαλ[ες]
βιβλιον υπαρχι της σεβάσμιας κω ιεράς πατριαρχειας μονής κοσσινιτζ[ης] της ... ημών θ[εοτο]ΚΟΌ κω αχειροποιητου ηκονος αμήν.
9. Είχα εντοπίσει την παράδοξη αύτη διατύπωση όταν συμβουλεύτηκα τον κατάλογο
κατά την επίσκεψη μου στο Princeton το 1989' όταν αργότερα μοϋ δόθηκε ή ευκαιρία να
βεβαιωθώ για τήν ανάγνωση τοϋ κτητορικου σημειώματος, με επιστολή μου στις 12 Φεβρουα
ρίου 1991 προς τον επιμελητή τών χειρογράφων Jean F. Preston έκανα γνωστή τήν ορθή, κατά
τή γνώμη μου, ανάγνωση.
10. "Ο.π., σ. 866.
11. "Ο.π., σ. 52.

406

Σύμμικτα

στή μονή. Δεν είναι μόνο ή ανάγνωση που δεν αφήνει άλλα περιθώρια (ή κατά
ληξη χικής εϊναι γραμμένη πάνω άπο τα γράμματα αρ )· είναι και ή ιστορία της
μονής πού βεβαιώνει γι' αυτό.
Το μοναστήρι τής Κοσίνιτσας ήταν αφιερωμένο στή Θεοτόκο τήν «άχειρο12
ποίητο» και εϊχε υπαχθεί στή δικαιοδοσία του πατριάρχη Κωνσταντινουπό
λεως. Το αρχικό σιγίλλιο με το όποιο το μοναστήρι χαρακτηριζόταν πατριαρχικό
δεν σώζεται, πιθανότατα δμως πρέπει να αναχθεί στή βυζαντινή περίοδο. Πάντως,
στα σιγίλλια που εκδόθηκαν μετά τήν "Αλωση ή μονή χαρακτηρίζεται ρητά πα
τριαρχική. Σε πατριαρχικό γράμμα τοϋ Συμεών Α' με χρονολογία 1474 διαβά
ζουμε: Ή τής ύπεράγνουμον δεσποίνης τής Θεοτόκου σεβάσμια πατριαρχική μονή
επονομαζόμενη Κοσίνιτζα, έξ ου δή γέγονε και συνέστη, πατριαρχικον ην σταυρο13
πήγιον . Ά λ λ α και στα σιγίλλια των διαδόχων τοΰ Συμεών τό μοναστήρι ονο
μάζεται πατριαρχικό. Τό 1477, στό σιγίλλιο τοϋ Μαξίμου Γ' διαβάζουμε: τής
σεβάσμιας πατριαρχικής μονής... τής Κοσινίτσης, τό 1567 ό Μητροφάνης Γ'
αναφέρεται στους μοναχούς πού ζουν έν τη σεβάσμια και αγία πατριαρχική μονή,
ένώ λίγο αργότερα, τό 1573, ό 'Ιερεμίας Β' εκδίδει σιγίλλιο για τήν ίεραν και
πατριαρχικήν μεγάλην μονήν. 'Ακόμα, ό Γαβριήλ Γ' τό 1707 εκδίδει σιγίλλιο
υπέρ τοϋ ημετέρου πατριαρχικού σταυροπηγιακού μοναστηρίου.
Είναι φανερό λοιπόν πώς τό σημερινό χειρόγραφο Garrett 6 τοϋ Princeton
άνηκε στή μονή τής Κοσίνιτσας, στή βιβλιοθήκη τής οποίας βρισκόταν ως τα τέλη
τοΰ 19ου αιώνα.
"Ενα σημείωμα πού σώζεται σε ενα άλλο χειρόγραφο μας επιτρέπει να
διατυπώσουμε μιαν υπόθεση για τό πώς έφτασε τό χειρόγραφο αυτό άπό τό
Παγγαίο στον "Αθω. Στό φ. 12ν τοΰ σημερινοΰ χφ Garrett 5, πού προέρχεται άπό
τή μονή Κοσίνιτσας και βρέθηκε και αυτό στον "Αθω, στή σκήτη τοΰ 'Αγίου
'Ανδρέα, υπάρχει ενα σημείωμα γραμμένο στα βουλγαρικά πού αναφέρει δτι τό
χειρόγραφο τό πρόσφεραν οί μοναχοί τής Κοσίνιτσας τό 1879 στον άνθρωπο πού
εικονογράφησε τό μοναστήρι τους καί πού ήταν ένας άπό τους μοναχούς τής
12. Τήν προσωνυμία απέκτησε το μοναστήρι άπό τήν «άχειροποίητη» εικόνα τής Θεοτό
κου πού υπήρχε έκεϊ. Στό χφ 303 τής μονής (κατά τήν αρίθμηση Παπαδόπουλου-Κεραμέα·
σήμερα το χφ βρίσκεται στή Σόφια, στό Κέντρο Dujüev, με τον άρ. 302) σώζεται το κείμενο του
ιερομόναχου πρωτοσυγκέλλου Χρύσανθου περί τής ιστορίας τής μονής «τής έπικεκλημένης
θαύματος τής πανσέπτου άχειροποιήτου καί θαυματουργού εικόνος τής ύπεραγίας δεσποίνης
ημών Θεοτόκου» (βλ. Ά θ . Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, «Περί τής έπί τοϋ Παγγαίου όρους μονής
Κοσινίτζης», Ό έν Κωνσταντινουπόλει 'Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, Παράρτημα τ. 17,
1886, 14)· ενδεικτικά ακόμα, βλ. στο χφ 3 (Dujêev 210) σημείωμα τοϋ δωρητή τοΰ χειρογράφου
πού το αφιέρωνε «τή Παναγία μου τή άχειροποιήτω» (Λ. Πολίτης, «Έκθεση καί Υπόμνημα
για τα χειρόγραφα "Σερρών"», 'Ελληνικά 40, 1989, 377). Τήν παράδοση τή σχετική με τή
δημιουργία τής «άχειροποίητης» εικόνας αφηγείται ό αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Μοσχόπουλος στη μελέτη του Ή kpà μονή τής ΕΙκοσιφοινίσσης, μετά των σχετικών προς τα περί αυτής
πόλεων καί χωρών, Κωνσταντινούπολη 1896, σσ. 21-22.
13. Τα πατριαρχικά σιγίλλια πού αναφέρονται στο μοναστήρι τα έχει εκδώσει ό Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, δ.π., σσ. 17-24.
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ρωσικής αυτής σκήτης. Κάτω άπο τό σημείωμα υπέγραψε ό ηγούμενος Νικηφό
14
ρος και οι μοναχοί της Κοσίνιτσας . Πραγματικά, άπο την ιστορία τής μονής
είναι γνωστό δτι το 1858, έπί ήγουμενίας Άζαρία, άρχισαν εργασίες για την
ιστόρηση του ναού άπο τον μολδαβο αγιογράφο Ματθαίο, τον θεσσαλονικέα Νι
15
κόλαο και τον άθωνίτη μοναχό Άνανία . Οι εργασίες φαίνεται πώς κράτησαν
αρκετά, καί, δταν έφτασε ή στιγμή τής αποπληρωμής, ό νέος ηγούμενος Νικηφό
ρος βρήκε αυτόν τον τρόπο για να εξοφλήσει το χρέος τής μονής. ' Ο αρχιμαν
δρίτης Δαμασκηνός Μοσχόπουλος, πού ήταν βιβλιοθηκάριος στο μοναστήρι τής
Κοσίνιτσας καί είναι πολύ πιθανό να γνώριζε προσωπικά τί εϊχε συμβεί τότε,
αναφέρει δτι δύο μεμβράνινα ευαγγέλια του 9ου αιώνα δόθηκαν τό 1881 «έπί
ανταλλαγή» στη σκήτη του 'Αγίου 'Ανδρέα 16 . Το εναήταν, σύμφωνα με το πα
ραπάνω σημείωμα, το σημερινό Garrett 5· ίσως τό δεύτερο να ήταν τό Garrett 6.
' Η «ανταλλαγή» αύτη, πού εϊχε ώς αποτέλεσμα τήν απομάκρυνση των δύο
χειρογράφων άπό τήν Κοσίνιτσα, στάθηκε ή αιτία για τό δτι καί στα δύο
σώζονται ανέπαφα τα κτητορικά τους σημειώματα. "Αν είχαν μείνει στή βιβλιο
θήκη του μοναστηριού, τό πιο πιθανό είναι πώς τα σημειώματα αυτά θα είχαν
κοπεί, ή πώς θα είχαν σβηστεί οί λέξεις πού πρόδιδαν τήν προέλευση άπό τήν
Κοσίνιτσα- θα είχαν δηλαδή τήν τύχη των περισσότερων κτητορικών σημειωμά
των πού υπήρχαν στα χειρόγραφα πού αποσπάστηκαν τό 1917 άπό τα μονα
στήρια τής Κοσίνιτσας καί τοϋ Τιμίου Προδρόμου: τα σημειώματα αυτά αλλοιώ
θηκαν ή καταστράφηκαν για να μήν προδώσουν τήν προέλευση των χειρογράφων17.
Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών
'Εθνικό "Ιδρυμα 'Ερευνών

ΜΑΧΗ

ΠΑΪΖΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΤ

14. Τήν αγγλική μετάφραση τοϋ βουλγάρικου σημειώματος, σε ελεύθερη απόδοση, δημο
σίευσε ό Clark, δ.π., σσ. 69-70: «This Gospel is presented to the Skete of St. Andrew, the apostle,
of the Russian Serai monastery in the Holy Mountain. This Gospel is sewn in leather or
parchement, is presented lovingly from among our brotherhood of the Koshhtinsky monastery of
the Mother of God to the iconographer of the Serai Russian brotherhood in the year 1879, the
month of September 26, by Macedon of the Drama Eparchy in the county of Zakhna. Ο
καθηγούμενος της Ιεράς Μονής εικοσιφοινησσης Νικηφόρος και οι συν εμοι εν Χριστώ αδελφοί».
15. Βλ. στο Γεώργιος Χατζηκυριάκου, Σκέψεις καί εντυπώσεις έκ περιοδείας άνα τήν
Μακεδονίαν (1905-1906), Θεσσαλονίκη 2 1962, σ. 104.
16. "Ο.π., σ. 55. *Ας σημειωθεί δτι τα χφ Garrett 5 καί 6 είναι καί τα δύο ευαγγέλια,
μεμβράνινα· οί μικρογραφίες του 9ου αιώνα πού κοσμούν το χφ Garrett 6 πιθανόν να παρέσυραν
στή χρονολόγηση ολόκληρου του χειρογράφου στον αιώνα αυτόν.
17. Σ τ α περισσότερα χειρόγραφα πού βρίσκονται σήμερα στο Κέντρο Ivan Dujôev τα
κτητορικά σημειώματα εμφανίζουν τέτοιου είδους φθορές, όπως διαπίστωσα σε επιτόπια
έρευνα, πού τήν διευκόλυνε ή προθυμία τοϋ προσωπικοΰ τοϋ Κέντρου. Βλ. καί δσα αναφέρει για
τό θέμα αυτό ό Β. "Ατσαλος στην εισήγηση πού παρουσίασε στην στρογγυλή τράπεζα πού
οργανώθηκε στο ερευνητικό αυτό κέντρο της Σόφιας το καλοκαίρι τοϋ 1990 («Les mss grecs de
la collection du Centre de Recherches Ivan Dujcev», Actes de la table ronde, Θεσσαλονίκη 1992,
σ. 67).
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M. PAÏZI-APOSTOLOPOULOU, Encore un manuscrit du fonds de Kosinitsa. — Il

est bien connu que trois manuscrits de Princeton (les mss Garrett 5, 14 et 16) proviennent de la bibliothèque du monastère de Kosinitsa, près de Drama.
La provenance d'un quatrième manuscrit du même fonds est l'objet de cette
étude: le Garrett 6, qui vers la fin du XIXe siècle se trouvait au couvent St. André
du Mont Athos, provient aussi de la bibliothèque du monastère de Kosinitsa. Or, le
fruit de cette recherche nous permet d'ajouter un chaînon de plus au fonds initial
de la bibliothèque du monastère.
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