
ОТДааЛГЬ I . 

Два произвѳдѳнія Константина Манасси, 
относящаяся к ъ смерти Ѳѳодоры Конто-

стѳФанины. 

Недавно А. И. Пападопуло-Керамевсъ опубликовалъ въ Визан-
тійскомъ Временникѣ (т. V, 1898, стр. 671—677) монодію извѣ-
стнаго хрониста Константина Манасси на кончину жены Контоете-
Фана, найденную имъ въ спискѣ библіотеки иатріарховъ александрій-
скихъ въ Каирѣ (Ж 362/586, ХІІІ-го вѣка). Упомянувъ въ журналѣ 
Byzantinische Zeitschrift (т. VIII, 1899, стр. 553 ел.) объ этой 
статьѣ, мы уже указали на то обстоятельство, что издателю, къ с.о-
жалѣнію, осталась неизвѣстною брошюра итальянскаго ученаго С. Ca
stellani, которая въ нѣкоторыхъ пунктахъ могла бы служить дополне-
ніемъ къ приведеннымъ въ краткомъ предисловіи П.-Керамевса свѣ-
дѣніямъ о названныхъ въ заглавіи монодіи лицахъ. Упомянутая бро
шюра появилась въ 1888 г. въ Венеціи подъ заглавіемъ: Epitalamio 
di Teodoro Prodromo per le nozze di Teodora Comnena e Giovanni 
Contostefano, и содержитъ въ себѣ стихи Ѳеодора Продрома, воспѣ-
вающаго свадьбу той же Ѳеодоры, смерть которой оплакивается въ 
монодіи Манасси. А самое главное, Castellani сообщаетъ во введеиіи 
брошюры, что въ венеціанскомъ спискѣ, изъ котораго онъ заим-
ствовалъ ениталамій Продрома (cod. Marcian., Append. XI, 22; 
ХШ-го вѣка), находится и вышеозначенная монодія Манасси на кон
чину Ѳеодоры, а непосредственно за нею безыменное утѣшительное 
слово къ мужу умершей Ѳеодоры (Παραμυθητικόν). Мы. высказали 
при этомъ въ Byz. Zeitschrift желаніе, чтобы скорѣе представилась 
возможность издать и второй текстъ, а, кромѣ того, привести также 
разночтенія Бенеціанской рукописи для монодіи, чтенія которой по 

Внзантійскій Временннкъ. ι 
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каирской рукописи мѣстами, какъ мы доказали нѣкоторыми приме
рами, сомнительны или явно искажены. 

Впослѣдствіи намъ удалось получить изъ Венеціи снятую для насъ 
ФОтограФІю обоихъ текстовъ, изъ которой мы узнали сѳвсѣмъ неожи
данно, что изданный П.-Керамевсомъ по каирскому списку текстъ 
не только пропускаетъ иногда отдѣльныя слова и цѣлыя строки, но въ 
конігБ кромѣ того имѣетъ весьма значительный пробѣлъ, такъ что 
изданію П.-Керамевса недостаетъ почти двухъ третей всего произве-
денія Манасси. Этимъ обстоятельствомъ уже достаточно оправды
вается нижеслѣдующее новое изданіе этой любопытной монодіи, къ 
которой присовокупляемъ и утешительное слово, до сихъ поръ неиз
данное. 

Скудныя сообщенія "перваго издателя о КонтоетеФанѣ (о женѣ его 
въ предисловіи ничего не сказано) можно теперь значительно допол
нить изъ вышеупомянутаго епиталамія и другихъ источниковъ. Ѳео-
дора Комнина происходила отъ брака Маріи, старшей дочери^ импе
ратора Іоанна Комнина (1118—1143), съ кесаремъ Рожеромъ, ко
торый принадлежалъ къ роду князей капуанскихъ и о судьбѣ кото-
раго много разсказываетъ византійскій историкъ Киннамъ(р. 36, 21 — 
38,5 Bonn.; 122,1—2; 123,9 — 13; 178, 9—16; см. и статью 
J. Schmitťa въ Byzant. Zeitschrift I, 318—321 и Castellani p. 21 
adn.). Въ 1165 или 1166 году, по соображеніямъ Castellani (p. 7), 
дядя Ѳеодоры, императоръ Мануилъ Комнинъ, выдалъ ее замужъ за 
Іоанна КонтостеФана, выдающагося полководца того времени, кото
рый уже въ 1161 г. имѣлъ титулъ севаста (σεβαστός, Cinnam. 
p. 208, 21) и въ засѣданіяхъ собора 1166 года участвовалъ въ ка-
чествѣ царскаго племянника (ανεψιός у Никиты Хоніата, Thesaur. 
XXV, 13, p. 253 Migne; очевидно, онъ считался таковымъ вслѣдствіе 
своего брака съ Ѳеодорою, племянницею импер. Мануила). Смерть 
Ѳеодоры можно отнести приблизительно къ 1172 или 1173 году (или 
немного позднѣе), такъ какъ Манасси говоритъ, что она преждевре
менно (προ του χρόνου, προ ώρας) умерла во цвѣтѣ лѣтъ, и упоминаетъ 
о нѣкоторыхъ дѣтяхъ ея, въ томъ числѣ о грудномъ младенцѣ. (έπι-
στήθίον $ρί^ος xod υπαγκάλιον); другія же, очевидно, также были дѣт-
скаго возраста (см. строку 99 монодіи). Упомянемъ, наконецъ, о ги-
потезѣ покойнаго В. Гр. Васильевскаго (Визант, Временникъ, т. VI, 
стр. 536), что эта Ѳеодора КонтостеФанина была и та племянница 
импер. Мануила, по имени Ѳеодора, которой Михаилъ Глика послалъ 
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(изданное К. Крумбахеромъ, Michael Glykas, 1894, стр. 452—460) 
утѣшительное письмо, когда она сокрушалась о томъ, что изъ рев
ности убила свою служанку. 

По терминологии древней риторики оба названія, ή. μονωδία и ó 
παραμυθητικός λόγος; касаются того же сюжета, т. е. похвалы умер
шему лицу, но они различаются между собою слѣдующимъ: Монодія 
имѣетъ главною цѣлью погоревать и возбудить жалость, при чемъ, 
для мотивировки глубокой скорби, приходится обстоятельно останав
ливаться на преимуществахъ и достоинствахъ покоинаго, а на какіе-
нибудь утѣшительные моменты не обращается никакого вниманія 
(ср. Менандра, περί επιδεικτικών p. 315,18 sqq. Walz). Утѣшительное 
слово также допускаетъ печаль и также распространяется о тѣлес-
ныхъ и душевныхъ преимуществахъ покоинаго, но главною задачею 
служитъ здѣсь утѣшеніе скорбящихъ. родственниковъ (ср. Менандра 
р. 281,10 — 282,10). Эти правила риторики соблюдаетъ также Ма-
насси, и въ монодіи (181) онъ нарочно ссылается па то, что въ дан-
номъ случаѣ требуется риторическимъ искусствомъ (της τέχνης ό νό
μος). И вообще во всемъ изложеніи своей темы Манасси обнаружи
ваешь хорошее знакомство съ наставленіями и совѣтами, данными 
относительно такого рода риторическихъ произведена въ учебникахъ 
риторики. До насъ дошелъ учебникъ Менандра, писателя, жившаго 
въ концѣ Ш-го вѣка, а представленный тамъ мысли и отдѣльныя 
соображенія встрѣчаются и у Константина Манасси. У Менандра о 
подходящемъ содержаніи монодіи говорится, напр., на стр. 316,12: 
εάν δε νέος τύχη ό τελευτήσας, από της ηλικίας τον θρήνον κινήσεις, από 
της φύσεως, δτι ευφυής = Manass. Monod. 51 sqq; p. 316,21: 
/ρή . . . σχετλιάζειν εν αρχή προς δαίμονας και προς μιοϊραν άδικον = 
Man. Mon. 47; p. 317, 11 : ό λόγος κινητικώτερος, û άπο των έπ' όψιν 
καί των νυν συμβάντων οίκτίζονται. . . ., άπο της συνόδου των παρόντων, 
ότι συνεληλύθασιν ουκ εις θέατρον εϋδαιμον, ουκ εις θέαν εύκταίαν—Man. 
Mon. 4 sqq.; p. 318, 14: είτα διατυπώσεις τό ιηος του σώματος, οίος 
ψ = Man. Mon. 145. 159; p. 318, 17: οίοι βόστρυχοι κόμης ούκέτι λοι
πόν περίβλεπτοι, οφθαλμών δε βολαί. . . κατακοιμηθεϊσαι, βλεφάρων δε 
έλικες ούκέτι έλικες, άλλα συμπεπτωκότα πάντα = Man. Mon. 174. Въ 
утѣшительномъ словѣ Константинъ Манасси еще болѣе пользуется 
соображеніями, рекомендуемыми въ учебникѣ Менандра. Въ послѣд-
немъ значится на стран. 282,4: οίον οτι νέος ων. . . παρ' ήλικίαν πέ-
πτωκεν = Man. Consol. 104; p. 282,11: θαυμάζω, ει μή έπελήλυθεν 

ι* 
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υμΐν έννοεΐν, ά φησίν άριστος ποίητής Ευριπίδης· χρή μεν γαρ τον φύντα 
θρηνεΐν, εες δσ' έρχεται κακά (Eur. fragm. 449)=Man. Consol. 264; кромѣ 
того Манасси приводить стихи и изреченія Гомера (261), СоФОкла 
(301), Эврипида·'(41, 144) и Эпикура (271); р. 282, 24: ου θήσεις 
8έ άπαντα τα Ιαμβεΐα. . . άλλα παρωδήσεις μάλλον = Man. Consol. 
301; p. 282,26: φιλοσοφήσαι δε επί τούτοις ουκ άπειρόκαλον ш^6)\ои 
περί φύσεως ανθρωπινής ( = Man. Consol. 71 sqq.), δτι τό θείον κατέ-
κρινε τών ανθρώπων τον θάνατον (=Man. Consol. 90) και δτι πέρας 
εστίν άπασιν άν^ρώποις του βίου θάνατος (—Man. Consol. 162. 286); 
p. 283, 2: έν ф καιρόν έχεις θεΤναι και διηγήματα; такими разсказами 
изобилуетъ утѣшительное слово Манасси (ПО. 148. 176. 211. 219. 
224. 278); р. 283, 3: και δτι πόλεις άπόλλυνται και έθνη εστίν α παντά-
πασιν έξέλιπεν = Man. Consol. 91 sq.; p. 283,4: και δτι βέλτιον ή με-
τάστασις του τήδε βίου, άπαλλάττουσα πραγμάτων = Man. Consol. 
183. 185. 246 sqq.; p. 283, 11: έξέφυγε τα ανιαρά του βίου = Man. 
Consol. 268. 286; p. 283, 17: συγγενής ούσα του θεού ή ψυχή. . . 
σπεύδει πάλιν άνω προς το συγγενές = Man. Consol. 89. 

Интерееенъ Фактъ, что монодія и утѣшительное слово Констан
тина Манасси въ нѣкоторыхъ мѣстахъ представляютъ поразительное 
сходство съ монодіею, которую J. Fr. Boisson ade издалъ подъ име-
немъ знаменитаго софиста Хорикія (Choricii Gazaei orationes deek-
mationes fragmenta, Paris. 1846, p. 179-—195). Въ дѣйствитель-
ности же послѣдняя, по свидѣтельству двухъ найдеыныхъ позже спи-
сковъ, принадлежать НикиФОру Василаку, современнику Константина 
Манасси. Для рѣшенія вопроса, кто изъ обоихъ въ данномъ слу-
чаѣ подражалъ-евоему соревнователю, приходится принять въ сообра-
женіе, что НикиФоръ пользовался у византійцевъ того времени сла
вою отличнаго преподавателя риторики (см. С. Neumann, Griech. Ge
schichtschreiber und Geschichtsquellen im 12. Jahrh. Leipzig 1888, 
S. 76), такъ что, кажется, правдоподобнѣе предположить, что Ма
насси заимствовалъ эти обороты у НикиФОра. Приводимъ изъ обоихъ 
авторовъ слѣдующія выраженія и цитаты, вполнѣ тождественный 
или весьма похожія: Niceph. Basilac. p. 179, 1: προτρίχει μοι του λό
γου το δάκρυον και ή φωνή έπιλείπει = Man. Mon. 16; Nic. p. 179,2: 
ουδέ'γαρ έπιθαλάμιον αδω σοι ουδέ κρότον εγείρω γαμήλιον — Man. Mon. 
9; Nic. p. 181,5: προ ώρας άνηρπάζετο = Man. Mon. 158. 61; Nic. 
181,11; καί σε; μυοίαι πεοιεγόοευον γάριτεζ = Man. Mon. 38; Nic. 
181,16: καρτερόψυχος = Man. Mon. 77; Nic. 182, 3: Ελένης λαθικη-
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8ές φάρμακον = Man. Consol. 10; Nic. 183,5: άπανθρακουμαι = Man. 
Mon. 81; Nic. 183,8: αψίνθια θανάτου=Man. Consol. 6; Nic. 184,15: 
πίνομεν κατανύξεως oîvov (Ps. 59, 5) καί μεθύομεν ταΐς συμφοραΐς = 
Man. Consol. 38; Nic. 185,4: ποιείται κοπετόν ώς δρακόντων και πέν
θος ώς θυγατρών σεφηνων (Mich. 1,8) = Man. Consol. 36; Nic. 
185, 14: μοσχευω == Man. Consol. 63; Nic. 185, 17: του γένους κόσ
μος = Man. Mon. 36; Nic. 189,1: κρατήρ υπερχειλής = Man. Mon. 
21; Nic. 189, 4: δικαίως αν άσματισωμεν (=Man. Mon. 109)' τί ώραιώ-
θησαν σιαγόνες σου ώς τρυγόνος, τράχηλος σου ώς ορμίσκοι (Cant. 1,10)== 
Man. Mon. 106 sq.; Nic. 189,7: άγλαία —Man. Consol. 230; Nic. 
189, 18: ήγλάϊζεν^-Man. Mon. 130; Nic. 193, 19: ή του Άβραδάτου= 
Man. Mon. 127; Nic. 194, 20: ταύτα ώνείρωττον=^η. Mon. 25; Nic. 
194,22: άπεπτης = Man. Mon. 88; Nic. 195, 2: άπομαρανθηναι πό-
νοις και τριβαΐς νοσημάτων = Man. Mon. 170. 

Утѣшительное слово къ КонтостеФану, какъ выше сказано, въ 
веееціанской рукописи помѣщено безъ имени автора. Но нельзя со-
мнѣваться въ томъ, что оно принадлежитъ тому же автору, какъ и 
непосредственно предшествующая монодія, нарочно носящая въ ру
кописи имя Константина Манасси. На это указываютъ уже слова 
автора въ началѣ рѣчи: ήκω πάλιν ρητορικής ίτζρον κρατήρα σοι κε-
ρασάμενος (4) и на 12-ой и 18-ой строкахъ: πρώην μεν γαρ. . . και 
τότε μέν σοι . . πικράζοντα έκεράννυμεν οινον (— Monođ. 186.21). 
Здѣсь явно намекается на изложенную авторомъ монодію. Но всякое 
остающееся еще сомнѣніе устраняется, если сличить разные встрѣ-
чающіеся въ утѣшительномъ словѣ обороты съ Фразеологіею, изве
стною изъ другихъ произведеній, иринадлежащихъ несомненно Кон
стантину Манасси. Ниже мы предлагаема длинный рядъ такихъ вы
ражение и Фразъ, характерныхъ для слога Манасси, при чемъ обо-
значаемъ хронику его знакомъ Chr., отрывки изъ его романа (по 
изданію Hercher'a) — знакомъ Am., монодію — знакомъ Mon., и, на-
конецъ, другую монодію его на смерть любимой его птицы 1) (μονωοία 
επί άστρογλήνω αύτου τεθνηκότι) -*- знакомъ Н. 

ήγαλλε(115) = Μοη. 51 ή άλμη του βίου (133) = Chr. 
άλεξιφάρμακον φάρμακον (11.317)= 1088.2649; Am. 4,28 

Chr. 3082 
— ! . . — Μ . . — I . . — , — . ■ - ■ I . , | . . . , ι , „ M , У 

1) Эта монодія Манасси ещё не появлялась въ> печати, но въ скоромъ времени 
бтдетъ издана преподавателемъ гимназіи въ Тріестѣ Constantin Horna, который лю
безно предоставилъ намъ возможность съ нею ознакомиться. 
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άνδροκάρδιος (46) = Chr. 1271. 
1705; Am. 3,Л2 

άνδρόσπλαγχνος (140)=Chr . 5704 
άνίορτον μέλος αδειν (5.280) = 

Mon. 8 
ανθρωποφάγος (166) = Am. 2,40 
άντικρυς(61) = Mon. 150; Chr. 

4739. 4919. 5032 
άνύστακτος και άνέοελος ήλιος (63. 

306) = Mon. 171 
άπειρόκαλος (296) = Am. 3', 33 
άπεπτη (180) = Mon. 88 
άπερικλόνητος (54) = Mon. 74 
άργυροπτέρυξ τρύγων (299)=Μοη. 

64. 84 
άρρυτίδωτος καί νεάζων και άγή-

ρως (260) = Chr. 2350 sq. 
προς την άρχέγονον λυεσθαι πηλόν 

(95) = Mon. 169 
ήσβολωμένος (229) = Chr. 1215. 

2069 
ήσχαλλε(137)=Οη\ 3342 .5264 
βαθυρριζον δένδρον (53)=Chr. 375 
βαρυποτμος (119) = Mon. 20 
βώλοι (=комъ) τραυμάτων ( 3 1 1 ) = 

Η (βώλοι μαργαρίδων) 
γαλεάγρα (185) = Chr. 6609 
γεωργός ( 1 9 1 = супругъ) = M o n . 

167 
γλυκυχυμος (8) = Chr. 55. 4413 . 

4957 
δακρυσίστακτος (21) = Chr. 5007 
δανείζει τον χουν (77); ή δάνεισα-

σ α γη (81) = Chr. 3797 
διαρτία (94) = Chr. 3307 
δρεπανίτης έκθερίζει (161) = Chr. 

""Ì074 

άπο δρυός (108) = Mon. 102; 
Am. 1,50 

δυσάγκαλος (324) = Am. 4, 12 
δυσάλυκτος (287) = Chr. 2659 
ώς ελαιον (25) = Chr. 5019 

έλέπολις(36)=Μοη. 69; Chr. 4150 
έλευθερόψυχος (304) = Chr. 5709 
έπέραστος (68) = Chr. 2498 
έπιπωμάζω (125) = Μοη. 18 
εως πότε (40. 202) = Chr. 5727 
θάλαμοι ívujpoi (214)=Chr . 1840 
θεόπτης(27=Μθ8β8)==01ΐΓ. 1018 
κακοδαίμων (118) = Mon. 186 
καλλιβλέφαρος (117) = Mon. 127; 

Chr. 3887 
καλλίβοτρυ κλημα(69)=Μοη. 103 
καλλιπρόσωπος (174) = Chr. 2665 
καλλίρραξ (70) = Chr. 4334 
κάμπη (209) = Mon. 182 
καρτεροκάρδιος (33. 140) = Chr. 

3 5 1 7 . 4 9 9 8 
καταμελανώ (231) = Mon. 68 (με

λά ν ώ) 
καταμωλωπίζω (179)=:Chr. 5438 
κατεπαλαίσθη (44) = Mon. 76 
κατάστερος (297) = Mon. 54 
κατάχρυσος (298) = Mon. 37 
εις χόρον μετασχεΐν (196) = Chr. 

5583 
κροταλίζω τάς χείρας (284) = Chr. 

1923 
ληνοβατώ (20) = Mon. 22 
μακρόβιος (194) = Chr. 4383. 

6665 
μακρογήρως (199) = Chr. 5615 
μαλακτικοί λόγοι (123) = Chr. 

5019 
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μίρος καίριον (198) = Chr. 3625 τριοδίτις (143) = Chr. 5669 
μηχανοπλοκώ (273) = Chr. 5324 τυμβόχωστος (271. 292) = Chr. 
μοσχευω (63) = Chr. 215. 6629 
μουσοφόρητος (259) = Η 
μωλωπίζω (312) = Chr. 3416; 

Mon. 100 
•όπώραν τινός τρυγαν (118) = Chr. 

4384 
οπωροφόρος (60) = Chr. 89; Am. 

3,25 
παντομήτωρ (77) = Chr. 282; 

Am. 2, 94 (παμμήτωρ) 

3474. 6382 
τυραννώ — ουμαι (13. 177)=Μοη. 

77. 98; Am. 1,14; 3,23 
ϋπαγκάλιον Κρίνος (193) = Chr. 

3702. 5644* 
οίους σάρκινος (171)=Chr. 4783 
εντεύθεν φόνοι. . . και προχύσεις 

αιμάτων (96) = Chr. 1335 
χαλαζώματα (208) = Chr. 259; 

Mon. 100 
παράμουσον μέλος (281)= Mon. 3 χαρίζεται τοιαύτα (198) = Mon. 
τζιχράζων οίνος (19) = Mon. 186 

(π. σκυφος) 
τί μοι των προασμάτων; (32) = 

Chr. 2648 
πυρ ουράνιον (205) = Mon. 80 

172 
χαριτοβλέφαρος(227)=αττ. 3846. 

5902. 6073 
χαριτοπρόσωπος (116)=Chr. 522; 

Mon. 52. 128 
ρυπαρόβιος (129) = Chr. 1995. χιονώδης (298) = Mon. 84 

ποτίζεται (120) = ψωμίζεται ■ 
Mon. 81 

προ της ώρας (94) = Mon. 49. 
158; Am. 4,76; 6,64 

5289 
τειχοσείστρια (36) = Chr. 3553 
ισάριθμος (150) = Chr. 3533 
τρικορωνος (196) = Chr. 3839; 

Am. 1,56 
Особаго вниманія .заслуживаютъ въ этомъ перечнѣ слѣдующія 

€лова, которыя у другихъ писателей до сихъ поръ не встрѣчались, а 
попадаются въ однихъ только произведеніяхъ Константина Манасси: 
καλλίρραξ, μηχανοπλοκώ, παντομήτωρ, τειχοσείστρια, χαλαζώματα, χα-
ριτοπρόσωπος и кромѣ того λιπαροστέλεχος (Mon. 80), περιβρέχω (Mon. 
68) и χρηστοεργία (Mon. 60). 

Извѣстна склонность Манасси къ употребленію рѣдкихъ словъ, а 
въ особенности новыхъ, имъ впервые, повидимому, выдуманныхъ 
сложныхъ прилагательныхъ. Эта наклонность его потверждается и 
нынѣ изданными текстами, какъ показываетъ слѣдующій извлечен
ный изъ нихъ рядъ словъ, вовсе не встрѣчаемыхъ въ Thesaurus 
Graecae Linguae Стефана: άγλαόφυλλος (Mon. 104), άργυροπτέρυξ, 
ΰυσίορτος (Mon. 31), θεοκήπευτος (Mon. 52), καλλιπτέρυξ (Mon. 84), 
καταμελανώ, κατάρραξ (Mon. 183), λογοπλάστης (Consol. 147), μαρ-
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yocpû (Mon. 85), μελανσφορι'α (Consol. 222), ρ,ουσοφόρητος, όπισθόστρο-
φος (Consol. 151), παντορσητος (Consol. 20), περαροταλίζω (Mon. 148), 
τυερϊστρουθίζω (Mon. 87), πι&ανολεσχω (Consol. 86), πικροχεύμων (Con
sol. 28), στομολεσχώ (Consol. 318), συντορνευω (Mon. 108), ϋπολυ-
ρίζω (Mon. 187), χοραύλημα (Mon. 11), χρηστοεργία, χρυσεόφυλλος 
(Mon. 104). 

Бижеслѣдующее изданіе двухъ разбираемыхъ произведена Ма
насси изготовлено нами по удачной Фотографіи листовъ 167"—170г 

венеціанской рукописи, длл остальныхъ же листовъ (fol. 167r и 
fol. 170") мы имѣли подъ руками сличеніе, тщательно исполненное 
преподавателемъ тріестской гимназіи Constantin Horna, который, 
кромѣ того, провѣрилъ по Фотографіи нашу копію, за что мы свидѣ-
тельствуемъ ему искреннюю благодарность. ^ 

Чтенія венеціанской рукописи вообще оказывались хорошими и 
лишь въ немногихъ случаяхъ нуждались въ исправленіи. Нѣкоторыя 
мѣста рукописи источены червями; но такъ какъ такого рода повреж-
денія распространяются всегда только на нѣсколько буквъ, то въ 
болыпинствѣ случаевъ намъ удались надлежащія дополненія. Въ кри-
тическихъ замѣчаніяхъ подъ текстомъ эти источенныя буквы обо
значены точками. На счетъ нѣкоторыхъ поправокъ текста приходится 
здѣсь высказаться подробнѣе. Въ концѣ монодіи (183) имѣется въ 
рукописи: ώ οίαν άμπελον καταρραγη καί κατάβοτρυν. . . ó άδης έξώ-
ρυξεν, а въ утѣшительномъ словѣ (70) значится: έσυλησέ σου τον βό-
τρυν τον καλλιρραγη τόν^γλυκάζοντα. О томъ, что въ утѣшительномъ 
словѣ приходится читать καλλ_ί'ρραγα (вм. καλλιρραγη), не можетъ 
быть сомнѣнія, такъ какъ Форма καλλφραγής (которую можно произ
вести лишь отъ глагольной основы ραγ = ρήγνυμι, рвать, см. αρρα
γής = infractas) никакого смысла не имѣетъ, а, съ другой стороны, 
Форма καλλίρραξ (отъ ράξ = виноградная ягода) прекрасно подходитъ 
къ требуемому здѣсь смыслу и встрѣчается такя^е въ другомъ произ-
веденіи Манасси (Chroń. 4334). И въ приведенномъ изъ монодіи мѣстѣ 
исправленіе окончанія (—ράγα вм. —ραγή) не подлежитъ никакому 
сомнѣнію, но спрашивается, слѣдуетъ-ли возстановить и здѣсь Форму 
καλλίρραγα, или представляется возможность читать κατάρραγα отъ 
κατάρραξ = покрытый ягодами, оставляя начало слова нетронутымъ. 
Мы рѣшились на послѣднее, принимая въ соображеніе, во-первыхъ, 
что сложенный съ предлогомъ κατά прилагательный у Манасси весьма 
употребительны (напр. κατάστερος, καταμάργαρος, κατάκομος, κάτάσκ^ς,; 
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κατάχρυσος); во - вторыхъ, потому, что подобная двойственная Форма 
допускается нашимъ писателемъ и въ другомъ случаѣ, именно καλλί-
βοτρυς (Consol. 69) рядомъ съ κατάβοτρυς (Mon. 183). — На 92-ой 
строкѣ монодіи мы сочли нужнымъ замѣнить чтеніе рукописи συγ-
κεραννυσάτω Формою συγκεραννυέτω (см. Consol. 42). Руководило 
нами при этомъ то соображеніе, что, хотя у византійскихъ писателей 
этого времени аористъ έκεράννυσα отнюдь не можетъ казаться осо
бенно страннымъ (см. напр. монодію НикиФОра Василака р. 184,21: 
άνεκεράννυσα), тѣмъ не менѣе у Манасси въ другихъ мѣстахъ (Mon. 
137; Chroń. 3989) всегда встрѣчается правильная Форма этого 
аориста έκέρασα; а самое главное тогчто въ подобныхъ случаяхъ на
шимъ авторомъ ставится безъ исключенія повелительное наклоненіе 
настоящего времени, напр. Mon. 56 μηδείς νεμεσάτω, ib. 108 Σολο
μών συντορνευέτω, ib. 109 μεταδίδότω μοί, Consol. 243 σαλπίζέτωσαν... 
καί παρακαλείτωσαν καί λαλείτωσαν. . . oi ιεροκήρυκες.—На 81-ой 
строкѣ монодіи говорится: ποτίζεται πόσιν πικραν καί άθόλωτον, ην 
γεωργουσι οφθαλμοί. Въ каирскомъ спискѣ имѣется άθόλητον, а пер
вый издатель возстановилъ άθόλωτον. Хотя поправка подтверждается 
чтеніемъ венеціанской рукописи, но, по нашему мнѣнію, нельзя согла
ситься съ этимъ, здѣсь неумѣстнымъ, прилагательнымъ. Подъ словомъ 
-κόσις πικρά разумѣются истекающія изъ очей опечаленнаго супруга 
слезы, но непонятно, въ какомъ смыслѣ эти слезы могутъ быть на
званы «немутными» (это значеніе всегда имѣетъ слово άθόλωτος и у 
Манасси, напр. Chroń. 2571. 4620. 5645); Форма же αθέλητος (на 
которую указываетъ отчасти и чтеніе каирской рукописи άθόλητος) 
имѣетъ вполнѣ подходящій смыслъ : слезы вдовца — горьки и неже
ланны (непріятны). Прилагательное αθέλητος въ такомъ значеніи при
водить Hesych. s. ν. άβουλητον, а Форма θελητός попадается у Ма
насси "въ отрывкахъ его романа (4, 36). 
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Μονωδία επί τη σεβαστή κυρα Θεοδώρα τη του Κοντοστεφάνου f. I67r 

"лирой 'Ιωάννου συζύγω* του Μανασση. 

"Ωμοι εγώ πάλιν πενθίμην λύραν αρμόζομαι, πάλιν μέλος παράμου-
σον αναβάλλομαι, ουκ έπί καλλιχόροις χορείαις ó θίασος, ούκ εν υμεναίοις, 

δ ουκ έν ωδαίς' ή γαρ νύξ των αμφίων καί τό άλαμπές της αναβολής iv 
Όλοηυρμόϊς, έν ολολυγμοΐς. ούκ επί πανηγύρεσιν ούδ' έπί κώμοις ο σύλλο
γος, άλλ' έπί δάκρυσιν, άλλ έπ' οίμωγαΐς* βοα γαρ άνυμέναια και μέλος 
άνέορτον άδει καί άναυλον. πυρ σκυθρωπον και άχαρι τούτο τό πυρ, ούκ 
έπιθαλάμιον, ού γαμήλιον. τά πρόσωπα συννεφη, τά βλέφαρα κατηφή, 

10 τών οφθαλμών ci κύκλοι διάβροχοι δάκρυσιν. ούκ εις νυμφώνας ούδ' εις 
παστοπηγίας ταύτα τά άσματα προπεμπτήρια, άλλ' έπικήοειον τά χσραύ-
λημα καί αί μολπαί επιτύμβιοι, καί θύομεν ού τά γαμοδαίσια ούδ'άπα 
κρατηρος σπένδομεν, δν άλλήλοις νυμφίοι προπίνουσιν, άλλα τυμβοχόους 
φιάλας προτείνομεν, άλλ' άψινθιάζουσαν πρόποσιν. και θέλει μέν τις την 

15 συ^οράν άποκλαύσασθαι καί την κειμένην άνακαλέσασθαι, άλλα σβέννυ-
ται ή φωνή, άλλ' έπιλείπει τό φθέγμα καί προπηδα του λόγου πένθους 
νοτίς, τό δε της οδύνης βάρος, το δε του πάθους τραχύ τάς μέν του στό
ματος θύρας έπιπωμάζει, τά σπλάγχνα δε συμπιέζει' κάντευθεν φλέβες 
δακρύων άπό καροίας λακτίζουσιν. 

20 "Ω βαρυδαίμων ρήτωρ εγώ καί βαρύποτμος, ότι κάκου "ζοσοΰ^ε καθί-
σταμαι πενθητήρ καί τοις παρουσι προπίνω κρατήρα γόου περιχειλή, ον 
αδης έληνοβάτησεν, ον έκέρασε θάνατος, τοΐς μέν ούν άλλοις, όσοι σκηνής 
κατάρχουσι τραγικής, τοσούτω μετριώτερον τό δεινόν, οσω- και τά τών 
θρηνουμένων πολλάκις ούκ εγνωσται* έμοί δε όσω τά της κειμένης καλά 

25 γνωριμώτερα, τοσουτφ το άλγος άφορητότερον. κάγώ μέν ώνείρωττον, ως 
τών αρετών αυτής ποτέ περιπτηναι τό άλσος καί γλώτταν έπ4αφεΤναι τοΐς 
προτερήμασι καί ένεαρίσαι τοΤς άγαθοΐς καί περιλαλησαι παράδεισον σω-
φρονικοΐς κατάφυτον κάλλεσι. νυν άλλ' εις έτέραν (φευ) ωδήν τήν του'λόγου 
κιθάραν μετασκευάζω καί μέλος θρηνητήριον συνιστώ καί νεκράν (ώμοι) 

Codex Marcianus Append, clas. XI № 22, fol. 167 r — 168 r = M 
Codex Cahirensis № 362 | 586, fol. 261 r — 261ü = С (Ed. princeps = PK) 

1. Του φιλοσόφου χυροϋ Κωνσταντίνου του Μανασση μονωδία έπ: τη σεβαστή κυρα 
■Θεοδώρα τη Κοντοστεφανίνη С κωντοστεφ. Μ' 3. οΓμοι С 8. άχρι τούτου κα\ πυρ С 
9. τα βλε'φ. κατηφή о т . С 10—14. ούκ εις ν. — πρόποσιν om. C 13. νυμφίοις Μ 
16. πένθος С 17. $ίρος και το του π. С 18. δε om. M 19. φλέβες καρδίων (sed 
in marg. δακρύων) M 21. πίνω С 23. μετριότερον M 24. θρηνούντων С 
25—26. άφορητότερον—ά'λσος om. С 27. περιλαλεΤν και π. С 29. οι'μοι С 
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κατολοφύρομαι, ήνπερ ζωσαν θρηνεΐν ουκ επήλθε μοι. ώ βαρυσύμφορον 30 
άκουσμα, βαρυάλγητον λάλημα, λόγος φευκτός, χορεία ΰυσίορτος, μέλος 
πανόδυρτον ή ζώσα στήλη της σωφροσύνης, ó της κοσμιότητος λαλώ ν 
άνοριάς, το της σεμνότητος εμπνουν εικόνισμα (φευ) κατερράγη και κείται 
και άπηγλαίσθη καί ωχετο' ή πλάτανος ή χρυσέα των αρετών, ο κήπος ó 
περιλάλητος ó πασι κατάδενδρος άγαθοΤς — πεφυλλοβόληκεν καί κατέψυκ- 35 
ται* ó κόσμος του θήλεος, το ρόδον της γαληνότητος άπεμαράνθη καί έρ-
ρευσε* καί νυν έν τύμβω (φευ) καί σποδω τό τέμενος το κατάχρυσον, εν ф 
των καλών ό κύκλος έχόρευε. «Γυναίκα τίς άνδρείαν ευρήσει;» — τούτο μεν 

. ή Σο\ο[λώντος γλώσσα καί τό εκείνου στόμα τό υεοφόρητον ώς τι τερά-
στιον άνακέκραγεν, έν όλβιοις μεν τό πράγμα τιθέντος, άποθαυμάζοντος οέ 40 
τον ηύτυχηκότα καί μακαρίοις έγγράφοντος* εγώ δ' αν ουδέν ένδοιάσας 
άντιβοήσωμαι, ώς ή νυν θρηνουμένη τοιαύτη καί ευρέθη καί έγνωσται, 
καί έθάρρησεν έπ αύτη (κατά την Γραφήν) και ήγαθύνθη ανδρός αυτής 
καρδία καί έμακαρίσθη έν πύλαις ο ταύτην εύρων άλλα νυν" (φευ) έξ αν
θρώπων πεφευγε θαττον καί πρό του γερανού καί τάχιον οίχεται καί τον 45 
ζοφώδη τούτον καί άείφρουρον ωκησε &akcc[iov. 

'Ώ θάνατος άδικος καί βάσκανος θεριστής, olov εις γήν στάχυν κατ-
ήνεγκεν ώ σκότος αοου καί ανήμερος νύξ, οίον αστρον άπέκρυψεν, οίον 
κάλλος ήμαύρωσε. τοιαύτην έδει γυναίκα πρό ώρας άφανισθήναι, ούτως 
συντόμως τον βίον άφεΤναι, ούτως οξέως τον κόσμον άπολιπεΤν, ή καί 50 
σώματος κάλλος έπήνθει καί χάριτες αρετών άνεφύοντο, ην ήγαλλεν εύαρ-
μοστια χαριτοπρόσωπος, ην έκόσμει λειμών σωφροσύνης ό θεοκήπευτος. 
ηύγει μεν αύτη καί συμμετρία μορφής και όψις έπέραστος' άλλ* ετεραι 
πάλιν της κατά θεόν ευπρεπείας άνέλαμπον ώραιότητες, καί ην χατάστερος 

167υ καλλοναΤς, οσαι τε όφθαλμοΤς ύποπίπτουσι j καί οσαι περί τα ένδον αύλί- 55 
ζονται. ταύτην την πενθουμένην (άλλα μοι μηδείς νεμεσάτω τής τόλμης) 
ό καλλιτέχνης θεός καθήκεν εις γήν, παρήγαγεν εις ανθρώπους εύκοσμίας 
υπόδειγμα, βίου σώφρονος νόμον, σεμνότητος άγαλμα, φιλησυχίας εικόνα, 
στήλην αίδους, ανδρείας λαμπάδα, δικαιοσύνης πυρσόν, φρονήσεως ήλιον. 
αυτή τύπος εδόθη καί χρηστοεργίας άπάσης κανών, ώς παν τό γένος τό 60 

30. θρηνεΐν Μ: ύμνεΤν С 31. χορεία о т . С δυσε'ορτον С 35. πεφυλλοβόληται С 
πεφυλλοκοληκεν Μ άπέψυκται С 38. γυναίκα — ευρήσει Prov. 31, 10 άνδρείαν τίς С 
4L έγγραφσν С (coir. PK), έγγράφοτος M 42 sq. άντιβοήσομαι* τοιαύτη καί εύρε'θη 
κ. έ'γν., ώς ή νυν θρ. τοιαύτη, και εθάρσησεν έπ' αυτήν Ο 43. γραφήν, cf. Prov. 31, 
11. 23 εγαθύνθη С 44. άλλ' ούν С 45. προς С ταχύ С 48. σκότους С 
49. άφανισθήναι Μ: άποκρυβήναι С 51. άνεφύοντο ora. С ήγαλλεν С: εμελλεν M 
•53. συμμετρία σαφής Μ (sed coir, eadem manus) ,54. άνε'λαμπον Μ: άνέτελλον С 
55. αύλι. . . ται Μ 57. περιήγαγεν С εύκοσμίαν, С 60. χρυσοεργίας Μ παν γένος С 
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θήλυ προς αυτήν άπευθύνοιτο, και πάλιν υπό του οόντος άνήρπασται και 
άνθυπενόστησε τήν έκδημίαν την άνυπόστροφον. 

Τις δώσει τη κεφαλή μου ύδωρ και πηγάς δακρύων τοις οφθαλμοΤς 
μου, καί κλαύσομαί σε καί κόψομαι, άργυροπτέρυς τρύγων, περιστερά /ρυ-

65 σόπαστε τά μετάφρενα. τίς 'Ιερεμίου γλώσσαν δανείσει μοι, καί την συμ-
φοραν ολοφύρωμαι καί τα κακόν άποιμώζωμαι. στυγνάζει μεν ό περιιστά-
με-νος όχλος, παθαίνεται δε ώς επί κοινω δυσπραγήματι καί ώς υπό πρη-
στηρος άνωθεν άποδισκευθέντος μεμελάνωταΐ' ύδωρ δί θρηνωδίας περιβρέ-
χει τά πρόσωπα καί στεναγμός ώς έλέπολις τά στέρνα περικτυπεϊ* κάρα 

70 δε ςυρήκες και πέπλοι μελάγχιμοι την ένδον ζάλην μηνύουσΐ' τοίς γαρ 
πολλοίς καί χάρις βοστρύχων άποτεθέρισται και οί της κεφαλής άνθέρικες 
υπορρέουσιν*· ó δε σύζυγος αυτής ó κλεινός, όσω πλύονος του κέντρου πε-
πείραται, τοσουτφ και πλέον διαπρέπει τοίς άλγεσι* κάν τοΐς άλλοις στερ
ρός ευρισκόμενος καί άπερικλόνητος, υπό κουτού καί μόνου του πολίτου 

75 κατεστρατήγηται* καί μάχαις πολλαΤς έναθλήσας και τον άριστέα παρα-
γυμνώσας και τό άκατάπληκτον έργο ες δηλώσας, ενταύθα καί μόνον κατε-
παλαίσθη, και τυραννεΤται τό χαρτερο^υγ^ον καί νενίκηται το άκαταγώνι-
στον ó γαρ πολέμιος ένδον έγκάθηται καί την καρδίαν πολιορκεί καί τα 
σπλάγχνα κριοκοπεΓ κάντευθεν ο χαλκεοκάρδιος, ó Βριάρεως, καθάπεο 

80 λιπαροστέλεχος δρυς υπό πυρός ουρανίου καί τά ένδον έκκέκαυται καί τά 
έκτος άπηνθράκωται* ψωμίζεται μεν άρτον, cv φυρα κοπετός, ποτίζεται δε 
πόσιν πικράν καί άθέλητον, ην γεωργουσι μεν οφθαλμοί, βλέφαρα δε άπο-
θλίβουσι* και κατά τόν ' εν Αισμασι Σο~Κομώντος νυμφίον αναζητεί την 
περιστεράν την καλλιπτέρυγα, την άργυροπτέρυγα, την χιονώδη, την 

85 πάλλευκον, ην έμαργαρωσαν καλλοναί, ην έχιόνωσαν άρεταί,,καί γοαται 
καί άναστένει* «'Ανάστα, έλθέ, καλή μου περιστερά* δεΐξον όψιν σου και 
άκούτισόν με φωνή ν σου», ή δ' άλλα (φευ) ούχ υπονοστεϊ, ου περιστοου-
θίζει τον σύνοίκον άπεπτη γαρ τοι καί μετηνάστευσε καί είς ετέρας μετα-
πεφοίτηκε νοσσιάς. αναζητεί του πεδίου το κρίνον, των κοιλάδων τό άνθος* 

61. πάλιν Μ: τ άλλα С (τάλλα PK) 62. άνθυπενόστησα'. С (άνθυπονόστησε PK) 
63. τις δώσει — κλαυσομαί lerem. 9,1 66. ¿λοφύρομαι С άποιμωξομαι τά κακόν С 
67. κοινή δυσπραγηματος С " 68. τήν περιβολήν μεμελ. С θρηνωοειας Μ επιβρεχει С 
69. κατακτυπεΤ С κάρη Μ 70. ξυρηκες MC (corr. PK) μελόγχιμνοι С (corr. PK) 
72. όσου С 73. τοσούτου С καν Μ: καί С τοΧς \ τοΐς Μ 76. άκαταληπτον С 
παραδηλωσας С 78. πόλεμος Μ 79. κρυοκοπεΤ С (χρεοχοτιέι PK) 80. ουρανού Μ 
και (prius) om. С έγκέ'καιται С (— κε'καυται PK) 82. άθόλωτον Μ (et PK), άθόλητον С 
(cf. praefat. p . 629) 83. ανακαλείται С 84. τήν άργυροπτε'ρυγα om. С 85. κατη-
μαργάρωσαν С 86—87. άναστα — φωνή ν σου Cant 2, 13. 14 (ανάστα καί C) 86. δ. 
μοι όψιν τήν σήν С 87. in verbis μοι φωνήν σου desinit C 89. μεταπεφυτηκε 
του πεδίου -—άνθος Cant. 2,1 
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το ò άλλα (φευ) ερριπται κατά γης. κλαίων εκλαυσεν εν ήμερα καί εν 90 
νυκτί καί δάκρυον επί τών σιαγόνων αύτου, καί ó παρακαλών ούχ ύπαρχε: 
(και Ιερεμίας γαρ ό φιλοπενθής τον σκύφον του θρήνου συγκεραννυέτω). 
ό μεν βύθεον άνοιμώζει καί γοεράν αναπέμπει οωνήν «'Εγώ καθεύζω καί 
ή καρδία μου αγρυπνεί, δτι φωνή ωραία χρουιι επί τήν θυραν άνοιξαν μοί 
ώς πλησίον μου, περιστερά μου, τελεία μου, ότι ή κεφαλή μου δρόσου 95 
έττλήσθη καί οί βόστρυχοι μου ψεκάδων νυκτός», ή S' άλλ' ουκ άντιφθεγ-
γεται (φευ), ουκ άνοίγνυσι στόμα* κεΤται γαρ έπιμυσασα καί αί βλεφαρίδες 
υπνω τυραννουνται μακρω. ανακαλούνται τα τέκνα τήν υπέρ μητέρας φι-
λότεκνον καί περιπέτανται τον τυμβον καί περιτρίζουσιν ώς στρουθία καί 
μωλωπίζουσι παρειάς καί κατά τών προσώπων φέρουσι χαλαζώματα συμ- ιοο 
αγορών ώ οίαν έρημίαν δεδυστυχήκασιν, ώ οίον απώλεσαν αγαθόν. 

Τις ούτω σιδηρόπλαστος άνθρωπος ή τίς ούτως άπα δρυός ή θαλάσσης 
γεγέννηται, δς μή τήν σήν έκτομήν κατοικτίσεται, κλήμα καλλίβοτρυ, 
δένδρον αρετής χουσεόφυλλον, άγλαόφυλλον; άλλα γαρ τί σου πρότερον 
άποδυροιτο; τί σου ^ιυτερον ταμιεύσαιτο; οί οφθαλμοί σου περιστεραΐ έκτος Ю5 
της σιωπήσεώς σου* ώς \iwjpov £>όας μήλον σου ήν. τί ώραιώθησαν σια
γόνες σου ώς τρυγόνος, τράχηλος σου ώς ορμίσκοι; ώς σπαρτίον κόκκινον 
χείλη σου και ή λαλιά σου ωραία (πάλιν γάρ μοι Σολομών συντορνευετω 

^ το μέλος καί του της άσματιζούσης κάλλους μεταδιδότω μοι), ώς μήλον 
έν ζυλοις δρυμού εν μέσω τών θυγατέρων, ώς πύργος Δαυίδ τράχηλος по 
σου, καί μώμος ουκ ήν επί σοί, ώ λύχνε του θήλεος, φιλοτιμία τής φύσεως, 
υπέρ Σωσάνναν σωφρονική, άρρενόφρων υπέρ Ίαήλ. είτα κροτουσιν Έλλη
νες Λαοδάμαν, είτα, τήν Κάμμαν περιθρυλλουσι Ρωμαίοι, είτα σεμνολο-
γουσι Θεανώ Πυθαγόρειοι; πολλαί θυγατέρες επίσημοι, πολλαί κατά τής 
ανδρείας ήνδρίσαντο" συ δέ υπέρκεισαι καί υπερήρας άπάσας. άλλα νυν П5 
α Γ αί1 που κοιτάζη; που δέ ή μελιχρά λαλιά, ώ καί μόνον βλεπομένη παι
δευτική και διδακτική; 

Ασπασία τη Φωκαΐδι ποτέ χρύσεόν τις στεφανίσκον προσήνεγκεν ήν 
δέ ó στεοανίσκος καί καταμάργαρος καί λίθοις ανθών καί γοητευσαι καρ-

90—91. κλαίων — υπάρχει Thren. 1,2 92. συγκεραννυσάτω (cf. praefat. p . 629) 
93—96. εγώ καθ. — νυκτός Cant. 5,2 95. ώς π ριστερα. 96. νυκτός. . . . 
άλλ' 102. cf. Horn. IL 16, 34; Plut. mor. 608 С; Manass. Excerpta amator. Ι,δΟ 
105. ¿φθ. — σιωπήσεώς σ. Cant. 4,1 106 ώς λεπ. ρ. μήλον σ. ib. 4,3 τί ώρ. — ορμί
σκοι ib. 1,10 107. ώς σπ. — ωραία. ib. 4,3 109. ώς μήλον — θυγατε'ρων ib. 2,3. 2 
110. ώς πύργος — τράχ. σου ib. 4,4 111. μώμος — σοί ib. 4,7 112. .Σωσάνναν, cf. 
Daniel. 2 Ίαήλ, cf. Judie. 4,18 sqq. 113. Λαοδάμαν, de Laodamia, uxore Protesiiai 
cf. Lucian, dial. mort. 23,1 Κάμμαν (cod. Κάμαν), cf. Plut. mor. 257 F; Polyaen. 8,39 
114. Θεανώ, cf. Diog. Laert. 8,43 115. συ δέ—άπάσας Proverb. 31, 29 118.' 'Ασπα
σία, cf. Aelian. var. hist. 12,1 (p. 122, 4 - 9 Hercher) 
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120 otav πολύς καί οφθαλμούς έπαγαγέσθαι ταχύς, ή δε Κΰρον ειπούσα τόν 
άνδρα κόσμον είναι μόνον αυτή, έδέξατο μεν το ζωρον, άλλ' υπό του φίλ
τρου βιαζομένη Κύρω τούτον παρέπεμψε, καί τοϋτο σεμνολογουσι παίδες 
'Ελλήνων καί καταρρητορεύουσι καί στωμύλλονται καί την φιλανδρίαν 
άποθαυμάζουσιν. άλλα τί τούτο προς άρετήν γυναικός, | ή την γήν έγχα-£ 168Γ 

125 νεΐν εύκτacóτaτov ην, οτε μη βλέποι τόν σύνοικον; αναγράφει τι τοιούτον 
και ή Ξενοφώντος σειρήν καί γυναικός άρετήν έπιστοιβάζει τφ διηγήματι' 
ην Αβραδάτα τω Σούσων κρατουντι Πάνθεια γαμετή" ην δε ή γυνή καλλι-
βλέφαρος καί χαριτοπρόσωπος, κάλλος άνεπιτήδευτον, ώραιότης ανόθευτος, 
άοαρμάκευτοι παρειαί* έπέλαμπε δε πλέον ή φιλανδρία καί της των οφρύων 

130 επιγραφής επί μάλλον ήγλάίζεν. ην ταύτα* καί μάχη μετ ου πολύ συνερ-
ράγη* καί πίπτει μεν Άβραδάτας καταβελή; γεγονώς και κρεωκοπηθείς 
μαχαιρίσι. μανθάνει Πάνθεια τούτο καί καταλαμβάνει τον τόπον, ένθα Ό 
πολύς εκείνος νεκρός εκείτο' καί περιχυθείσα τω σώματι και πυκνοίς φιλή-
μασι προσειπουσα καί άνακλαυσαμένη καί όλολύζουσα έπικατασφάττει έαυ-

135 τήν τφ νεκρώ. εκείνη μεν βάρβαρος ούσα, καί τό φιλότιμον βαρβαρικόν 
έπεδείξατο καί τόν βίον άνοήτως κατέστρεψεν ή δε ολην έαυτήν τω του 
βίου καταβυθίσασα κοινωνώ, καί τήν ψυχήν εις εν συνεκέρασε καί έπιδη-
μουντι συνέχαιρε καί άποδημουντι συνέκοημος ην. λέγεται τι γενναΐον καί 
^луоскоороѵ καί περί Λυδής γυναικός, ην Κανοαύλης ήρμόσατο, ότι μή 

140 δυεΐν ανδρών οφθαλμούς γυμνού του σώματος μάρτυρας εχειν ήνέσχετο. 
άλλ' ήν αν τό λεγόμενον ψυχής ευγενούς, ει μή τοΤς μετ αυτού κακοίς 
τό μεγαλογνώμον έθόλωσε. πώς δ' αν εκείνη προς ταύτην άντιπαραβληθή 
τήν όμότροπον, ήτις^ού μάτην ήδει σεμναγλωττεΐν, άλλ' έργοις έβεβαίου 
το πλεονέκτημα; 

145 ΤΩ ήθος σωφρονικόν, μειδίαμα συμμετρον καί ob v μόνοις επιτρέχει 
τοίς χείλεσιν, ώ νους ανδρικός καί φρένες ου θηλυπρεπείς ουδέ άπαλαί, ποΤ 
ποτέ ωχεσθε; έμίσει τάς ακρατείς, οσαις ó γέλο)ς πορνώων τα χείλη διίστησι 
και όσαι περικροταλίζουσι τάς παλάμας ώς άχάλινοι καί έξήνιοι* προσέχαιρε 
ταίς κοσμίαις, ήγάλλετο ταίς μονάνδροις, τάς σκηνικάς καί φιλοπαίγμονας 

150 άπεπέμπετο και ήν ίδέσθαι καί μόνος σωφρονισμός άντικρυς. τοιάδε τις 
προέκειτο παντός άρχετυπία κάλου, μυριαχόθεν ώραίσμένη, πανταχόθεν 
άπεξεσμένη. άλλα νυν (φευ) άπαντα ταύτα νεκρά και συνετάφη τη θρη-
νουμένη καί ίρρευσιν ούκέτι φαύσει της εύποιίας ó μάργαρος* συγκέχο)-
σται γαρ υπό γήν. ούκέτι της συμπαθείας τό δόδον εύωδιάσει* ταίς γαρ 

124. γήν έγχανεΤν, cf. Нот . II. 4, 182; Lucian, conv. 28 126. Ξενοφώντος, ínstiL 
Cyd 4, 6, 11 sqq.;, 5 , 1 , І 134. fors. ολολύξχσα? 139. Κανδαυλης, cf. HerocL 
1, 7 sqq.; Manass. Chron. 813—836 152. θρυνσυμε'νη 
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ένταφίοις άκάνθαίς συμπέπνικται. πάθη μεν ουν πόλλ' εγωγ' έκλαυσάμην. 155 
ταΐς μεν ουν άλλαις, όπόσαις ρητόρων στόματα χαριτογλωττουσιν, εν ή 
καί δεύτερον ίσως τό σεμνολόγημα* ενταύθα ζίτοΰτο καί μόνον δεινόν, οτι 
τηλικουτον καλόν ούτω πρό ώρας-τον βίον άφήκεν, ώς τα γε άλλα τρισευ-
δαίμονα καί τρισόλβια* εβλαστε μεν γαρ εξ επισήμων του γένους, εσχε 
οέ την άναγωγήν άξίαν της βλάστης* τον δε του βίου ζυγό ν ει'λκυσε συν 160 
άνορί τα πάντα λαμπρώ, δεξιω τα στρατηγικά, τάς χείρας πολλφ, τάς 
φρένας στερρφ, καλώ τό γένος, τόν τρόπον καλλίονι καί τοιούτω, οίον αν 
εί'ποι τις έπάξιον γυναικός τοιασδε γαμέτην, ώς έπ αύτοΐς περιλαβεΐν τό 
«Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκω»' ούτε γαρ έκείνην έχρήν (χΧλον του 
γένους σχεΐν κοινωνόν οτι μη τοσούτον την άρετήν, ούτε τούτον άλλης 165 
ομόζυγος πειραθήναι ότι μη τοιαύτης τα πάντα καλής, τοιαύτην εσχε λαμ
πρότητα, τοιούτον εύρε τόν 'γεωργόν της άρουρτις της παιοοφόρου* ήκουσε 
δε πολύπαις άμα καί ευπαις και μήτηρ επί τέκνοις εύφραινομένη έγνώσθη. 
οεήσαν δε καί την του σώματος κεραμείαν εις την άρχέγονον άναλυθήναι 
πηλόν, ου συνεσάπη νόσοις φθινάσιν, ουκ έψυγη τοΐς μόχθοις, αλλ'οίον 170 
προς ύπνον κατενεχθεΐσα προς τόν άνέφελον άπήρε και άνύστακτον ήλιον 
χαρίξεται γαρ καί τούτο τοΤς φιλοθέοις θεός, ώς μη τό σκάφος του σώματος 
κακοΐς ύπέραντλον ^ίνοιτο μηδ' εις παθών θάλασσας ευγενής ψυχή κατα-
δύοιτο. ώ οίαι βολαί οφθαλμών έσκοτώθησαν, οιαι δε αύγαί όψεων έδυσαν 
οίαι δε βλεφάρων έλικες συμπεπτώκασιν, οίος δε καλών κύκλος διέσπασται. 175 

Πολλούς πολλάκις έπένθησα, ποΧλοίς τήν γλώσσαν έχαρισάμην και 
άφωσιωσάμην τήν οφειλή ν νυν δ' άλλα διπλή παλαίω γνωσιμαχία και 
ταΐς είς έκατέραν άνθολκαΐς άντιταλαντεύομαι* ó μεν γαρ λιμνασμός των 
καλών και της αρετής τό γλύκιον πέλαγος έφέλκεταί με, προς εαυτό, τα 
δε τής συμφοράς έτέρωθεν άντιπεριάγουσι καί τό πένθιμο ν ψαλάττειν βιά- 180 
ζονταΓ ρέπει δέ μοι τζράς τούτο και τής τέχνης ó νόμος καί ήδη λαβών 
όλον με .του πάθους ποιεΤ. ώ οίον ώραιόφυτον ερνος κάμπη θανάτου κατέ-
φαγεν ώ οίαν άμπελον κατάρραγα καί κατάβοτρυν. . . . θήρ έριβρύχης ó 
αοης έξώρυξεν ώ πολυστένακτος λόγος, άνύποιστον άκουσμα, φήμη απο
τρόπαια, τραυματισμός άνευ βέλους έλκος ουκ άπό ξίφους, πληγή άφαρμά- 185 
κευτος. ώ ρήτωρ κακοδαίμων εγώ καί βαρυπενθής, obv σκύοονπικράζοντα 
ήρτυσα, οίαν κατηφή κιννύραν έψάλαξα, οίον μέλος γοερόν ύπελύρισα. 

163. ειπη (suprascr. οι) 164. θεός—ο'ίκω Ps. 67,7; Manass. Chron. 4767 (cod.: εν οι'.... 
έκείνην) 168. μητηρ — εύφρα:ν. Ps. 112,9; Manass. Chron. 4407 170. μόχθο'.ς, ex νόσοις 
corr. et in marg. repet. 179. γλύκιον (pro superi.), cf. Chron. 76. 94.197 183. ά'μ~ε-
λον καταρραγη (cf. praefat. p. 628) post κατάβοτρυν quattuor fere litterae evanidae 
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<Κωνσταντίνου του Μανασσή). 

Παραμυθητικον είς τον σεβαστάν κυρον Ίωάννην τον Κοντοστέ-
φανον. 

"Ηκω πάλιν ρητορικής 'έτερον κρατήρα σοι κερασάμενος, ανδρών εύγε-
5 νέστατε' ήκω σοι ρήτωρ, ου μέλος άσων άνεορτον ούδ' άναξανών σοι τα f· 168 υ 

έλκη του πένθους ουδέ προπιόμενός σοι | φιάλην, ην άψινθία θρήνων πλη
ροί, αλλ' ήκω σοι τό της ψυχής άγρίαΐνον καταστελών καί τό άνοιδουν 
ήμερώσων καί βλίσων πόσιν εξ έκατέρου γλυκυχύμου του κλήματος' καί 
τάχα σο i τούτο τα πόμα φανήσεται νηπενθές τε και αγ^ολον καί υπέρ τα 

10 φάρμακα της "Ελένης, olov εκείνη τον Τηλεμάχου κρατήρα έγλύκανεν, 
ήκω σοι κατά καιρόν του τραύματος έφαψόμενος καί φάρμακον άλεξιφάρμα-
κον έπιπάσων καί άκεσόμενος εύκαιρότατα' πρώην μεν γαρ σοι της άθυ-
μίας έπισκοτούσης τόν νουν καί τυραννούσης το σέλας σοι της ψυχής άρτι 
τε του έλκους φλεγμαίνοντος καί έπανθούσης της σμώδιγγος καί του 

15 τραύματος ώγκωμένου καί άναβαίνοντος, καί τό του λόγου φως υπεκρύπ-
τετο καί άπαρρησίαστον ήν καί υπό σκότον έθαλαμεύετο'ή γαρ ομίχλη του 
πάθους έπήχλυε και τα μαλάγματα εξωρα καί ή μεταχείρησις άχρηστος. 
καί τότε μεν σοι κατά τήν παροιμίαν υπό του πάθους άπαγχομένω olov 
πικράζοντα έκεράννυμεν olvovy έκ συντριβής καρδίας όχετηγούμενον καί 

20 ληνοβατούμενον, οινον παντομίσητόν τε καί άγριον, ου ληνός μεν ή καρδία, 
αί δε βλεφαρίδες οχέτιον, αμάρα δε ύδρορρόος οφθαλμός δακρυσίστακτος. 
νυν δε άλλα τής φλογός εκείνης αρχομένης οίον υπομαραίνεσθαι καί κατα
πίπτοντος του γεψ,ώνος και του ποΧλοΰ σοι κλύδωνος ήσυχάσαντος και 
τών τραχυνόμένων κυμάτων ήμερουμένων, καί ώς σβεστήριον κατά τής 

25 πυράς ό λόγος εγείρεται και ώς ελαιον ίλαρώτατα κατά τών τής θαλάσσης 
βρασμών έπιστάζεται. και τάχα σοι καί ξύλον ό λόγος ούτος γενήσεται, 
ξύλον εκείνο, δι' ου τά πικράζοντα νάματα τής Μερράς ό θεόπτης κατεμε-
λίτωσε, καί γλυκάνει μετρίως τήν πικροχεύμονα τής οδύνης πηγήν καί 
μεταβάλει προς το πότιμον γενήσεται και Ίωνάς τρόπον καινότερον έτερον 

30 καί κατά τής θαλάσσης του σου πένθους ακοντισθείς καταστορέσει τόν 
ρόχθον, στήσει τον φλοΐσβον καί ημερώσει το ώρυόμενον. 

Codex Marcianus Append, clas. XI № 22, fol 168 r — 170 v 

2. κωντοστεφανον 8. έκατέρου i. e. et christian, et gentil. ; 10.c Ελένης, cf. 
Нот. Od. 4, 221 24. σβ. ύττο κατά (sed prior praepos. expuncta) 57 Μερρας, 
cf. Exod. 15, 23—25 29. γενήσεται, seil, ό λόγος Ίωνας, cf. Jon. 1,15 
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Άλλα τί μοι τούτων των προασμάτων καί της επαγγελίας της πεοιτ-
της; olí α σε καρτεροκάρδιον, μεγαλόψυχον καί πείθομαι σε μη κόπτεσθαι 
άπαράκλητα μηδέ θρηνεΤν αθάνατα καί άπαραμύθητα. κατέσεισε μεν σου 
τον Tzòpyov της ψυχής, τον άδαμάντινον, τον στερρόν, θάνατος ελεεινός, 35 
θάνατος άωρος, olà τις έλέπολις τειχοσείστρια. τότε καί πένθος σειρήνων 
έκόψω και κοπετον δρακόντων κατά τον προ^Ύ\τΊ)Ί έθρήνησας και obov 
κατανύξεως επιες καί έμεθύσθης τω πάθει και τοΐς παρακαλουσι το ούς 
ου παρέβαλες. αλλ' έως πότε ó στεναγμός,. εως πότε σοι ο κλαυθμός; ó oz 
ώρυγμός της καρδίας, ή δε οιμωγή, τα δε οάχρυοί εως πότε σου περιέσον- 40 
ται; μέχρι τίνος σε ταπεινώσουσι; καί άνήρ μεν Έλλην, επί θανάτω τινά 
παράγων όλοφυρόμενον, ποιεί καί ρήμα παραμυθίας συγκεραννύοντα τοίς 
όλολυγμοίς* «Οΐμοί' τί δ' οϊμοι; θνητά τοι πεπόνθαμεν». συ δε τοσούτον 
κατεπαλαίσθης καί πέπτωκας και ουδέ μέχρι νυν άναστήναι δύνη και άπο-
σείσασθαι τα του πτώματος σύμβολα, και που σοι το καρτερικόν έκεΤνο 45 
καί άνδροκάρδιον; που σοι τό μεγαλόνουν, το μεγαλόφρον, τό άταπείνωτον, 
το άνάλωτον; καί κυβερνήτην εκείνον θαυμάζομεν, ου τον έν ευδία την 
σκάφην ιθύνοντα, ότε γαλήνη γέλα και ήπιον πνεύμα συρίζει καί ίσταται 
κατά πρύμνης (τούτο γαρ καί παΐς χουρίζων και μήπω χνοάζων τον ΓοΟ
λον), αλλ' ος αν σταίη κατά κυμάτων καί κατά των υδάτων των θυμού- 50 
μένων άνίρίσηται και ώρυγ^ους αγρίους ου φρίξη, κάτωθεν αναβαίνοντας 
ώς άπό θηρός, ότε "λάβρος άνεμος καταιγίζει και ταλαντεύει τά σκάφη καί 
πόλεμον επάγει τοΐς ναυτικοΤς' και δένδρου και οϊγ,ου τα βαθύρριζον καί 
άπερικλόνητον έν χειμώνι καί τ^ροσ^ο'λγι πνευμάτων οιαγινώσκομεν καί 
άνδρα δε άρρενωπόν εκείνον οίδεν ó λόγος τον έν κακοΐς άνδριζόμενον, τον 55 
μή ταπεινούμενον έν δεινοΤς. 

Οιδά σου τον θεόσοφον νουν, ώς πλήρης παντός αγαθού, ώς δεξαμενή 
των καλών, καί ουδέν ότι τήν σήν γνώσιν τήν πολλήν διαπέφευγεν. ει 8ε 
βούλει, κήπον εγώ σοι καλόν Οπανοίξω, ου αυτουργοί πολλοί καί μελεδώ-
νες, κατάρρυτον υδασι, κατάκομον δένδρεσιν, οτζωρο^όρον, ¿cvůzooópov, 60 
άντικους ψυχής παραμυθιον και δρέψη μεν τήν όπώραν τήν ευγενή, τήν 
καλλονήν τήν ευπρόσωπον, τήν έκ της ημετέρας Γραφής ήδονήν, ην 
μοσχεύει μεν του πνεύματος ό βαθύς ποταμός, ήλικιοΐ δε ó θεού καί άνύ-
στακτος ήλιος, γεωργουσι δέ καί κηπεύουσι πληθυς πνευματοΦορήτων 
ανδρών" τρυγήσεις δέ καί ρόδον εξ ακανθών και σταφυλήν άπο βάτου (τούτο 65 
οή τό περιφερόμενον), τά της νόθου και ελληνικής σοοίας κυήματα, ήδίκησέ 

37. προφήτη ν, Mick. 1,8 οίνον κατανύξεως Ps. 59,5. 4L άνήρ μ. "Ελλην, Eurip. 
fragm. 300 Nauck 45 έκεΓ брохірЪюѵ 47. άνάλωτον: άνάλυ-ον 53. βαθύρ'.ζον 
60. δενδροισιν 62. καλονήν 65. ακανθών — βάτου, -cf. Luc. 6,44 
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σε/θάνατος ό πικρός, επέστη σόι οορολό^ος ό απαραίτητος* έθέρισέ σου 
■-στάχυν τον' καλόν, τον' ήδύν, τον γ^ρύσεον, τον έπέραστον* ύπώρυξέ σου 
■τό κλήμα τό φερεστάφυλον, το καλλιφυές, το καλλίβοτρυ* έσύλησέ σου τον 

70 βότρυν τον καλλίρραγα, τον γλυκάζοντα* καί παρά τούτο βαρυστενάχεις 
καί συμπνίγη καί άγχη. συγγνωμόνει τω πάθει* άνθρώπινον γαρ* άλλα 
πάνδημον τό κακόν, παγκόσμιος ούτος ο κίνδυνος, της φύσεως δλης ή 
συμφορά/καν μεν τίνα τόπον έτερον έξω της γης ευρήσεις εις οΓκησιν, 
έκεΤ και αθάνατος έση καί δραπετεύσει σου θάνατος* εως δ' αν την γήν 

75 ταύτην αύχοίης μητέρα και τρέφη μαστω και εξ ουκ δντων γέννα, προσδοκά 
καί την φθοράν καί την διάλυσιν έλπιζε, τίς ποτέ δάνειο ν δους ου μετ' ολί
γον πάλιν τό χρέος άπήτησεν; | ή παντομήτωρ γη δανείζει τον χουν καί f. I69r 

τυρουται μεν τό πλαδών, πήγνυται δε τό ύγρόν, πνεύμα δε ζωο^όνον άρρή-
τως όχετηγεΐται θεόθεν καί ψυχουται ó χους καί ζωουται ó πήλινος άνδριάς 

80 καί τον κόσμον περιπολεί καί φρονεί και λογίζεται καί ρέπει ποτέ ъСщ 
κακίαν και άρεταίνει ποτέ. άλλ' ή δανείσασα γίνεται μνήμων καί πρόσεισ-
καί όχλεΐ και άπαιτεΤ τό δοθέν καί λογιστεύει ιζιχρώς ν,οά βιάζεται και ύπο-
μιμνήσκει του χρόνου καί δυσανασχετεί περί της βραδυτήτος καί ¿νειδίζει 
καί καταμέμφεται* καν μη τό καταβληθέν άπολήψεται, μισθουται την φύσιν 

S5 ώς ρήτορα, προσέρχεται τω v.piir\ καί του γ^ρεώστου καταβσαταΐ και ό/λο-
κοπεϊ" καί στωμύλλεται · και πιθανολεσχεΐ και την άποφλησιν έκζητεί καί 
ουκ άνίησι κροτοθορυβοϋσα καί έγκειμένη, μέχρις αν τό οίκεΐον είσπράξη-
ται. καί πίπτει μεν ο χους επί γης, τό δε πνεύμα τους άνω τόπους μετα-
διώκει καί προς τά συγγενές και θεΐον επείγεται, ούτος Ό καρπός της του 

90 όφεως συμβουλής, αυτη-τής άνηκοίας ή δίκη, τούτο το τέλος της βρώσεως. 
εντεύθεν καί δένδρα βλέπεις νεκρά καί πόλιν γηράσκουσαν καί ^υτιδουμένην 
καί ποταμόν λειψυδρουντα καί άνικμον καί όλα έθνη μυρίανδρα παρερχό-
μενα*- καί αυτά δέ παρελεύσεται τά στοιχεία, καθώς και λέγεται καί πι-
στεύομεν. εντεύθεν Άβελ κείρεται πρό της ώρας καί ή σαύρα διαρτία καί ó 

95 /ους ό σαπρός προς τήν άρχέγονον έλύθη πηλόν. ου γαρ ή φύσις εφερεν 
οίμαι μη μέρος του δανείου κατά τάχος άπολαβεΐν. εντεύθεν φόνοι καί 
^όνοι και προχύσεις αιμάτων καί έριδες καί σφαγαί και θανάτων έπαγω-
γαί. και περιίασι μέν άνθρωποι πανταχού καί εμπορεύονται καί τήν γήν 
φιλονεικουσι πασαν κεοδαίνειν, αλλά τό της φύσεως δίκτυον άφυκτον καί 

100 τό ^ίριστροΊ απηνές καί ό κολαστής απαραίτητος" ου φείδεται κάλλους 

70. χαλλίρραγη (cf. praefat. p. 628) 78. πλαδάν ζω . . όνον 80. λογ . . εται 
8δ. κα\ του γρ. καταδοατοα repetita, sed deinde circumđucta 86. атгзфХоасѵ 
90. άνηκοίας, cf. Genes. 3,6 93. πχρελεύσετα'., cf. Matth. 24,35 94. Άβελ, cf. 
Genes. 4,8 
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σωμάτων, ου δυσωπείται την ωραιότητα, την εύχροιαν λογίζεται τό· μηδέν, 
της ηλικίας το άνθος ουκ έλεεΐ* επίβουλος έστι σύνοικος, ληστής ου καθεύ-
δων, πολέμιος γνώριμος. 

Μέγα σοι καί πικρόν στέρησις γυναικάς και άωρος θερισμός* vai γάρ 
τοι καί μέγα τοιάνδε γυναίκα τον βίον άπολιπείν, την ούτω καλήν, την 105 
σώφρονα, την φιλοσώφρονα, την σύμμετρον. άλλα κοινόν το κακόν οίδεν 
ή φύσις το πάθος και άποδύρεται πας το γινόμενον και την συμοοράν άπο-
κλαίεται, οτι μηδ' άπό δρυός ή άπό πέτρης δεδημιούργηται, έπεί καί κλαίειν 
επί παρελθόντι νεκρφ Σολομών έγκελεύεται. έγώ δέ σοι βούλομαι καί τι 
τών αστειότερων ειπείν* τάχα γάρ σε τούτοις μαλάξω τοις ρήμασι. Δημώναξ no 
εκείνος ó πάνυ (άκούεις δε οίμαι τον άνδρα* το γάρ τοι της φήμης πτερόν 
τούτον περιήγαγε πανταχού) — Δημώναξ τοίνυν εκείνος έχρήτό τινι τών 
υπερεχόντων όσα καί φίλω xaì φίλων τώ γνησιωτάτω και πιστότατα), ην 
δε ó άνήρ μονοτόχου γεννήτωρ παι^ός κάντευθεν εαυτόν όλον ήσχόλει περί 
τό τέκνον καί κατεκόσμει καί ήγαλλε καί όλος της εκείνου ψυχής έξεκρέ- 115 
ματο. ήν άρα ό νεανίας καλός καί χάριτοπρόσωπος καί τήν όψιν ώραΤος 
καί καλλιβλέφαρος. νόσος αίφνης αγρία καταλαμβάνει τόν μείρακα και τήν 
¿πώραν του κάλλους τρύγα καί παραπέμπει θανάτω τον κακοδαίμονα. είτα 
τί; σκότει κολάζει εαυτόν ó βαρύποτμος εκείνος πατήρ, κάθειρξιν έθελού-
σιον υπομένει (έδυσχέραινε γαρ και προς αυτόν οίμαι τόν ήλιον) και έψωμί- 120 
ζετο χουν καί έποτίζετο δάκρυα καί όλος ήν ήμιίζωος άνθρωπος, μανθάνει 
ταΰτα Δημώναξ, πρόσεισι τω άνδρί, πειράται της εκείνου ψυχής καί λόγους 
μαλακτικούς έπαντλεΤ. ώς δε μηδέν άνύων διέγνω, άλλα μάτην τα ώτα 
eupoxoTzCuV (έπεζύγωντο γάρ αύτω της καρδίας αί πύλαι καί λίθος βαρύς 
άθυμίας αυτήν έπεπώμαζε κάντευθεν ό σοφός προς κωφόν αδειν έώκει καί 125 
κατά θαλάττης τύπους γραμμάτων χαράττειν), έπιτεχνάζεται τρόπον και-
ΊΟτιρον εκ πολυμήχανου ψυχής* καί ό τρόπος οίος θαυμάσιος" μάγος είναι 
ομολογεί καί περί νερτέρους δαίμονας ήσχολήσθαι, οποίοι ποΧλοί γεώδεις . 
καί ρυπαρόβιοι, καί δύνασθαί οι τήν ψυχήν του παιδός άναγαγεΐν επαγγέλ
λεται, άνέπνευσε προς τόν λόγον έκεΤνος ό άνθρωπος ό πολυπενθής, αίτεί 130 
τήν χάριν, ύπισχνεΐται μισθούς, καθομολογεΤ δωρεάς, ό δέ (άλλ' ενταύθα 
μοι τό του διηγήματος χαριέστερον)· «'Ήν μόνους τρεις έμβιους απαρίθ
μηση μοι (έφησε) ζάλης χωρίς του βίου τήν άλμην περάσαντας καί πέν-

106. σύμμετρον: καλην, suprascr. συμετρον 108. άπά δρυός, cf. versum 102 monodiae 
109. Σολομών, immo Sirac. 38,16; 22,11 110. Δημώναξ, cf. Lucian. Demon. 25 

117. μείρακ—..ώραν 119. έθελ.. . . ττομε'νει 124. θηροκοπών 125. προς κωφ. aoscv, 
cf. Àristaenet. 1,28; Liban. ap. Boissonad. Anecdota I, 167; Planud. prov. 11 (κωφω ψίθυ-
ρ'.ζε:ν) 126. κατά θαλ., cf. Ps.-Diogenian. 5,83; Manáss. Chroń. 4507 (γράφειν είς ύδωρ). 

2* 
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θους άνευ το ζην διαβάντας, προσοόκα μοι την έπαγγίλίαν καί την του 
135 νεανίου ψυχήν πρό οφθαλμών είναί σοι νόμιζε.» ώς δε την μνήμην άνω 

κάτω εκείνος καί προς τους γεραιτέρους και προς τους κατ' αυτόν επιστρέ
φων ούοένα ευρισκεν άπενθή καί αμήχανων ην καί ήπόρει καί ήσ/αλλεν, 
«Είτα, ώ κακόδαιμον άνθρωπε, (ό σοφός έξεβόησε) νηπιωδώς όδύρη καί 
άγεννώς, ώς μόνος ά^όρτ\τον συμηοράν άνατλάς;» ταύτα και σε δυσωπείτω 

110 τα ρήματα, καρτεροκάρδιε και άνδρόσπλαγχνε, τίς γαρ των απάντων τάς 
του βίου πύλας προσεΐπεν, ¿ς ουκ εγνω του θανάτου του; στενωπούς; 

Ώς αν δε μοι μή άγνοεΐν τήν σήν νομίσης πληγήν καί που και τήν 
' τριοδίτην ταύτην καί πεπατημένην παροιμίαν έπάσης μοι, τήν άποφαινο-
μένην πάντας είναι προς νουθεσίαν σοφούς, εγώ σοι καί της συμφοράς 

145 διαγράψω τα μέγεθος καί όσα σε ó άλιτήριος έζημίωσε θάνατος διηγήσο-
¡Α7Λ' άλλα με μή φιλόμυθον είναι νομίσης μηδέ κατά τους άγύρτας τών 
γερόντων καί λογοπλάστας και μυθολέσχας, ώς καινά τίνα τερατευόμενον 
καί αλλόκοτα* ην ότε τό ζώον τούτο ó άνθρωπος διπλούν τι καί ^"ζράιχορ-
φον ην καί είς εν σώμα τό αρριν καί τό θήλυ συνεπεφύκεσαν καί το σώμα 

150 τέσσαρσι μεν | έχρήτο τοΐς όφθαλμοΤς, τοσαρίθμοις δε ταΐς /ερσί καί το- f. 169V 

σούτοις ποσί* τα οέ πρόσωπα ήν αντεστραμμένα και όπισθόστροΦα και 
\ νώτος εις άμφοϊν έμεσίτευε. δίπλα τοίνυν ένόει και έλογίζετο καί ίσ^υεν 

υπέρ ενα καί έβλεπε καί ένήργει τοσαϋτα, ©σα καί δύο πράξαιεν άνθρωποι. 
έδοξε δε τη φύσει και συνελθεΐν αυτά προς γένους διαδο/ήν. και της συμ-

155 φυ'ίας άνεσπώντο τα σώματα καί περιστραφέντα είς δψιν άλλήλοις συνήε-
σαν καί ειδον καί προσίσγον καί έβλεψαν καί έγνω ή φύσις τό συγγενές. 
εντεύθεν περιέβαλλον καί κατεΦίλουν καί ήγκαλίζοντο καί έκινδύνευον πάλιν 
είς εν δενδοωθήναι. ωκτειρεν ή φύσις τό γένος καί τόν πόθον αύτοΐς έμε-
τρίασε και τον κόρον παρέλαβε σύμμαχον καί ούτω συνεφύοντο τά ζφα 

160 κατά καιρόν και διηρουντο κατά καιρόν, ήνίκα τοίνυν ^άτερον τών μερών 
ó πικρός έκθερίζει δρεπανίτης ο θάνατος, ήμίζωόν τι καί ευτελές τό περι-
λειπόμενον απεργάζεται, κοινή δή πάσης ή πόσις αυτή της άνθρωπότητος 
καί τό πάθος βαρύ καί ή τοώσις ανίατος, το δε σάν "ζουιο δυσπράγημα 
δεινόν μέντοι καί βαρυσύμφορον καί υπέρ τά τών άλλων κακά, όσω δή 

165 καί ή κοινωνός σοι του βίου τών άλλων γυναικών έκαλλίστευεν' άλλ άνθρω-
πινον το πράγμα καί παλαιόν καί ó οίν^ρωτζοφά^ος θάνατος ούτος ουκ άρτι 
πρώτως εις γήν παρακύπτων, ου νεαρός ουδέ βοεφοκομούμενος ουδέ ολιγό
χρονος, αλλ' άρ/αΐος καί γέρων καί ήλικιώτης της φύσεως, καλή μεν εκείνη, 

137. εΰρίσκον ήσχαλεν 143. an τρίοδίτιν? cf. Manass. Chron. 5669 "τταροιμίαν: 
Eur. fragm. 1042 Nauck 148. ην οτε κτλ. cf. Plat, sympos. 189 E 150. τοσαρ,.. 
μο'.ς 151. άντεστρεμμένα 157. ττερ'.εβαλον ήγκαλ'.ζετο 160. Ζι^ρζχχο 
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vai καλή καί τρισάριστος καί έπ άρεταίς περιλάλητος, καλή τό φαινόμενον, 
καλλίων δε τό νοοομινον έλαμπε μεν καί κάλλει σωματικψ και ην ó σάρ- 170 
κινος φλους και ή περιδερμίς ή σωματική ευτόρνως άγαν άπεΕεσμένη καί 
εύφυώς* είχε 3ε άνταυγαζούσας έσω τάς άρετας και άπό ψυχής φαιδρότε-
ρον έμαρμάρυσσεν. αλλ' ουδέ νέφος αιδείται τον r¡kiov ουδέ ο άλάστωρ 
ούτος à δήμιος δυσωπεΤται κάλλος ψυχής ουδέ άποθαυμάζει το καλλιπρόσ-
ωπον. „ 175 

Στήσόν ποτέ τον γόον, έπίσχες τον στεναγμόν ουδέ Δαυίδ ó μέγας 
ούτως έπένθησεν επί ^.ονοτόχω παιδί* έτυραννεΤτο μέν κάκείνω τα σπλάγ
χνα οία πατοί, ίτ.οΧιορν.ν.το τήν καρδίαν καί έσαλευετο,- αλλ εως τότε τσ 
στέρνον κατεμωλώπιζεν, εως τότε τάς στηθοδεσμίας έρρήγνυεν, εως αυτόν 
υπέσαινον ελπίδες ζωής* ώς δε άπεπτη ó παΐς, τότε δή και τόν επί κεφα- 180 
λής εκείνος χουν άπεσείσατο καί τό κατηφές των ιματίων εις ιλαρότητα 
έστρεψεν καί έλούσατο και ήλείψατο. άλλ' έπαύξει σοι τό κατώουνον ή 
■πρόωρος αρπαγή; πώς δέ ουκ έννοή καί τό εντεύθεν καλόν; έξέφυγε τάχιον 
ή ψυχή καί .τό δεσμωτήριον της σαρκός, ή περιστερά ή πάγκαλη της 
γαλεάγρας της πήλινης έξέπτη και ελευθερίας έλάβετο, ου μετέσχε τών 185 
του γήρως κακών, ου συνεσάπη ταΐς άσθενείαίς, άπήρε προς άλλον βίον 
εν άκεραίω τω σώματι* ήρπάγη, ίνα μή κακία άλλάξη σύνεσιν αυτής (τό 
ΣοΧομ,ώΊτος αποφαίνεται στόμα), διέορα τάς πάγας του πονηρού ίξευτοΰ, 
υπερεπετάσθη πάσης μηχανής παλευτου, αις εκείνος καθ' ήμέραν βροχίζει 
πολλούς, τούτο μάλλον παραμυθείσθω σε, τούτο τήν ένδον παφλάζουσαν 190 
κάμινον οροσιζέτω σοι. καί παραμυθείσθωσάν σε τέκνα, à τψ γεωργω 
εκείνη έκαρποοότησε, καί πρό τών άλλων τό έπιστήθιον τούτο βρέφος καί 
υπαγκάλιον* εν τούτοις αυτήν ένοπτρίζου, εν τούτοις αυτήν κατανοεί, καί 
τό πολύ του άλγους κατάστελλε, συ б' ήβούλου προς γήρας μακρόβιον 
έκείνην έλάσαι και οίον ó μύθος τό του Τιθωνου προδιέγραψε, καί ζήσαι, 195 
όσον oči πεπαίτεραι καί τρικόρωνοι, καί εις κόρον τών της παλαιότητος κακών 
μετασχεΤν καί που καί κινδυνευσαι περί τό σώμα και ¡ιίρος ζημιωθήναι 
και υ,ίρος ίσως τό καίριον; τοιαύτα γαρ ή φύσις, βέλτιστε, χαρίζεται τοίς 
άπλήστως έχουσι της ζωής καί τόν της έλάφου της μακρογήρω βίον έπευ-
γ^ομ,ίνοις. μή συ γε, ó τα πάντα εκείνη γινόμενος, καί οφθαλμός καί πνοή 200 
καί ψυχή. 

169. φαινόμενον — νοουμενον, cf. ν. 30Ο et Gregor. Naz. or. in funere fratris sui 
Caesarii: πολύς το φαινόμενον, ττλουσίωτερος το κρυπτο'μενον. 173. έδεΐταί 176. Δαυίδ, 
cf. I IReg. 18,33; 15,30 sqq. 177. ούτος ετυραννε'.τω 182. κατο'δυνον 188. Σο-
λομώντος: Sap. 4,11 189. τιαλλευτου 191. δροσίζεται ; σο: τέκνα τώ γ. ' 192. ετπσταδιον 
195. Τιθωνου, cf. Ps.-Zenob. 6,18 ' л 196 τρ'.κόρωνο: . . . xópoy τ. . ' . 19S. β . . . . στε 
(supra lineám) 199. ατυλείστως 
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Με/ pí πότε τον άγέλαστον χιτώνα τούτον περιβαλή; εως πότε- τά 
...σκοτεινά ταύτα και ομιχλώδη περιχλαινίση; ει δε σοι και τα του Ίώβ 

ενέσκηψε τληπαθήματα και άπώλεσας μεν βουκόλια και συβόσια και ολας 
505 καμήλα^ν άγέλας, κατέφαγε δε ούράνιον πυρ τους άγελάρχας και τους 

ίπποφορβούς, όλέθριον δέ τι πνεύμα και άγριον τοΤς τέκνοις τον οίκον έπι-
κατέσεισεν, όμου δέ και γένους καί βίου γυμνός έγεγόνεις και τελευταίον 

—г : και τραυμάτων έφερες εν τή σαρκί χαλαζώματα καί σοι τό λέπος του σώ
ματος Οπό των ελκών έβοσκήθη καθάπερ υπό τίνος καμπής καί (το δη 

210 χείρον) καί φίλους είχες παρενοχλουντας καί επεμβαίνοντας καί προσονει-
δίζοντας, πώς αν (είπε μοι) καί ήνεγκας; νΑμασις εκείνος ό της Αιγύπτου 
κρατών, ψυχήν άνθρωπου καταλεαίνων επί θανάτω παιδος άγριαίνουσαν. 
μετά τών άλλων και τούτο έπέστειλεν* «^Οτε σοι μήπω των της σαρκός 
ένύγρων θαλάμων τό τέκνον έξέθορεν, έμενες άλυπος* ούτω και νυν, οτε 

215 σε κατέλιπεν άπαιδα, γίνου προς τω της αταραξίας λιμένι καί ήσυχαζέτω 
σοι το της ψυχής έφόλκιον άκλυδώνιστον». αρμόζει ταύτα καί σοι καί νόμιζε 
σοι τοιαύτα προσονειδίζειν τόν άνθρο^πον τόν μικροφυή, τον Αίγύπτιον. 

.. έδει σε, ώ βέλτιστε, τότε διάστασιν έννοεΐν, οπότε νυμφώνα ίστης και παστό-
πήγια* κουφότερον γαρ αν σοι τό. πάθος ένίκετο, καθά καί Δίων ό Ί/ιτπαρί-

220 νου πεφιλοσόφηκε* θανάτου γαρ αύτω παιδός άγγελθέντος, «"Ηιδειν (έφη) 
γεννήσας θνητόν». 

Βούλομαι δέ σοι καί περί της μελανοφορίας είπεΐν, έφ' ή νυν σεμνυνο-
μένους όρώ τους ъоХкоЬс ουχ ήττον ή έπί τη τ,ορουρα. τόν φιλόκοσμον 
και εύπάρυφον. Ηρώδη ν άκούεις τόν πάνυ τόν σοφιστήν, ον Αθηναίοι 

225 σιτευτόν έπωνόμαζον ρήτορα, ούτος τοίνυν ó σοφιστής γαμέτης διάζευξιν 
υποστας (ην δέ άρα ή γυνή μειρακίσκη πάγκαλη καί ώρική καί τρυοερά 
καί νεάζουσα και χαριτοβλέφαρος καί περί τον άνδρα πιστή καί πράγμασιν 
ικανή) πυκινον άνωλόλυζε καί από καρδίας άνέστενε καί τήν έρημίαν ουκ 
έφερε και τον γενέθλιόν κατεμέμφετο δαίμονα* εντεύθεν καί αυτός ήσβολω-

230 μένα και καπνώδη περιεβάλλετο καί του σώματος άποκείρων τήν άγλαίαν 
Λεσβία λίθω κατεμελάνωσε* κατηφής δέ ο λίθος καί σκοτεινός καί τόν 
πενθουντα υποκρινόμενος. μανθάνει τις ταύτα εταίρος, σοφιστής καί αυτός, 
καταλαμβάνει τόν άνδρα μικρού καί έκκεκωφημένον τω πάθει καί έπανά-
γειν πειράται και άνακαλείσθαι του της άθυμίας βυθού, ώς δέ κενήν ψάλ-

203. Ίώβ, cf. Job. 1,14-19; 2,7 211. Άμασις, cf. Stob, florii. 125,32 220. de 
Anaxagora haec narrant Plut. mor. 118 E et Aelian. ν. h. 3,2; de Dione cf. Plut. mor. 
119 В; Aelian. ν. h. 3,4 -εφη: εφη ν 225. σιτευτάν, cf. Philostr. v. soph; 2,1 (p. 244,10 
Kayser) 231.' Λεσβία (fors. Λεσβ-.ω) λίθω, cf. Philostr. p. 239, 31 Kays. 232. εταί
ρος, Lucius philos., cf. Philostr. p. 239,32—240,12 Kays. 234. κενήν ψάλλειν, cf. Ps.-
Diogenian. 7,60; Suid. s. ν. ψάλλειν 
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λειν έφκέί και κιθαρίζειν παρά νεκρω, άπήει φέρων τό πρόσωπον λύπης 235 
f. I70r μεστόν. είτα τί; | παρώδευεν υορορρό'ην και καταλαμβάνει τι θεραπόντιον 

ραφανίδας ΰίατι λουον καί την εκείνων άποζυον πηλόν" πυνθάνεται, τίνος 
δψον αί ραφανίδες, ακούει τον πολύτλαν τούτον Ήρώδην και τον πολυυμ-
νητον λόγον αναφωνεί* «Είτα ουκ αίσχύνεται Ηρώδης ó σοφιστής τό μεν 
<σώμα> καταιθαλώσας καί τον οίχίσχον πενθεΐν βιασάμενος, λεύκας οέ 240 
ραφανίδας αιτούμενος;» διαβαίνει ταύτα τζρος τον Ήρώδην καί ó άνθρωπος 
δυσωπεΤται καί μεταμφιέννυται καί μεταμείβεται προς τό ίλαρώτερον. 

Τί έτι; σαλπιζέτωσαν εν ψυχή σου καί παρακαλείτωσαν καί λαλείτω-
σαν είς καρδίαν oi θεοδίδακτοι άνδρες καί ιεροκήρυκες, και ημέτεροι καί 
οπόσοι της θολωτοτέρας καί ίλυώδους παιδείας ήρύσαντο* ένθεν μεν ó προ- 245 
φήτης καί βασιλεύς καί ιεροψάλτης Δαυίδ, παροικίαν τόνδε τόν βίον άπο-
κ-αλών και ματαιότητι λέγων όμοιοϋσθαι τόν ανυρωτζον καί τάς ημέρας 
αυτού παράγειν ώσεί σκιάν καί μηδένα ζήσεσθαι αποφαινόμενος, δς ουκ 
δψεται οάνατον, καί δια τούτο του της σαρκός φρουρίου τήν Φυχήν ρυσθή-
ναι παρακαλών* ένθεν δε ó εκείνου παΤς, ό σοφός Σο\οΐί.ών Ό τών χαρίτων 250 
άμα καί της βασιλείας διάδοχος, νυν μεν ματαιότητα του ανθρωπίνου βίου 
καταγινώσκων, νυν δε τήνδε μήν τήν γενεάν πίπτειν λέγων ως φύλλον 
κατά της γης, έτέραν δε άντανίσχειν. Παύλος δε ό μέχρι και εις τρίτον 
ούρανόν άρπαγείς καί άναλυσαι τάχιον ηύχετο καί συζήν τω χω. καί τί αν 
τις πάσας άπαριθμοίη του πνεύματος τάς φωνάς; ώς ραον αν τις ύετίους 255 
σταγόνας και ψάμμον μετρήσει θαλάσσης ή τάς περί της των ανθρώπων 
ματαιότητος και θνητότητος. δυσωπείτωσάν σε καί οί της αλλότριας μοίρας 
καί ούχ ημέτεροι, τους τών ελληνικών δογμάτων και ύθλης προστάτας 
φημί. ένθεν μεν ό παρ' έκείνοις μουσοφόρητος ποιητής καί μέχρι καί νυν 
νεάζων καί άγήρως καί άρρυτίδωτος, φύλλοις τήν τών ανθρώπων γενεάν 260 
όμοιων* «Οέή φύλλων γενεή, τοίήδε καί ανδρών»* ή μεν σήμερον ύπορρεΤ 
καί μαραίνεται καί ώς δενδρίτης κλάδος άποκοσμεΐται, ή οέ αϋριον αναβαί
νει καί κηπεύεται* ή μέν βοτάνη χορτολογεΤται καί πατεϊται καί κείται', ή 
δε ανατέλλει, κάτωθεν άπό γης. εκείθεν δέ ό τήν τραγωδίαν άνακαθάρας 
καί μυριαχου τα ανθρώπινα καί άποκλαιόμενος καί όλοφυρόρ,ενος και υπο- 265 

235. κιθαρ. παρά νεκρω, cf. Ps.-Diogenian. 6,82; Manass. Chron. 5092 (νεκρω προ σο-
μιλεΤν) 237. εκείνων (?): έκ . . . . ν. . 238. τήν π. ταύτην Ηρ. 239. άναφ. . εί 
241. σιτούμ. . . . ιαβαινει 242. μ,εταφίέννυται 245. θολωτερας ήρρυσαντο 
246 Δαυίο: Ps. 119,5 247. ματαιότητι—σκιάν Ps. 143,4 248. ζησ. — θάνατον 
ib. 88,49 249. ρυσθήναι, ib. 141,8 250. Σολομών, Eccles. 1,2. 4 253. Παύλος, 
Phil. 1,23 254. άρπαγεις, Ί Ι Cor. 12,2 255. ύετίους — θαλάσσης, Sirac. 1,2 
256. τάς seil, φωνάς (cf. ν. 255) 260. άρυτ,ίδωτος 261. οίη—ανδρών Нош. II. 
6, 146 264 sqq. Eurip. fragm. 449 Nauck (Stob, florii. 120,22) -
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τιθέμενος τοΐς άνθρώποις τον μεν άρτι πρώτως παραγγέλλοντα ε£ς ανθρώ
πους καί τήν γην προσφθεγγόμενον κακοδαίμονα δνομάζειν καί δυσφημεΐν 
καί θρηνεΐν, οίων έμπλησθησόμενος ήκει κακών, τον δε των πραγμάτων 
φυγόντα τήν θάλασσαν και τήν όφειλήν άποδόντα καί μακαοίζειν καί τοίς 

270 ¿λβίοις έγκρίνειν καί προπέμπειν είς τάφον μεθ ηδονής καί τρισευδαίμονα 
λέγειν, όποτε χρηματίσοι τυμβόχωστος. ευρίσκω καί έτεροι άνδρα, σοφόν 
τα τοιάδε, τοιαύτα περί του θανάτου άποφαινόμενον εν μεν τοΐς άλλοις 
μηχανοπλοκήσει τις αν καί εϋρήσοι και εύπορήση, ένεκα δε θανάτου πάντες 
άνθρωποι πόλιν οί'Αοΰμεν άτείχιστον, εφ' ής άναβαίνειν τοΐς πολεμίοις 

275 ουοεμία ουσχέρεια. ώς γαρ αδύνατον ήμέραν κεχύσθαι κατά της γης άει-
λαμπή καί άνύκτερον, ούτω καί τον έν βίω φανέντα μή καί δυναι των 
αμήχανων.- βούλομαι-- 6ί σοι και ίστορίαν έτέραν παρενεγκεΐν* φασί τους 
Καυσιανους (ουκ οίδα ουστινας δντας καί δπη γης τήν οίκησιν έχοντας), 
όπηνίκα μεν βρέφος εκ νηδύος άπορραγή καί προσείποι τα φως, μικρόν 

280 όλολυζειν καί κόπτεσθαι καί ώς έπί δυστυχήματι μέλος άδειν ανίορτοΊ καί 
γοερον καί παράμουσον, εννοούμενους, εις οίον δυσχείμερον έμπέπτωκε 
πέλαγος, εκ πολυκυμίας πολλά φλεγμαΐνον καί άνοιδοϋν, αν δε τήν γην 
άπολίποι τις, αν δ' εντεύθεν αποχώρηση καί τω λαιμώ τώ παμβόρω κατα-
ποθή, τότε οή τότε καί κροταλίζειν τάς χείρας καί άλλεσθαι καί χοραυλεΐν 

285 καί σκφταν καί συμποσιάζειν ώς έπί μεγάλω καλώ. καί τις γαρ ουκ οιδεν, 
ώς άθλιόν γε το ζην καί πολλών φροντίδων μεστόν; ή τίς των απάντων 
ήγνόησε τό πάναγρον του θανάτου, τό δυσάλυκτον, το δυσδιε'ξίτητον; που 
σοι ό· κλεινός εκείνος πατήρ; που δε ó εκείνου γενετής; καί ó τούτου πάλιν 
καί ό εκείνου δε αύθις; 

290 Εί οέ βούλει, καί ετερόν τι προσεξετάσωμεν. των συζευγνυμένων τον 
έτερον ανάγκη πρότερον καταλυειν τον βίον* ¿πότερόν σοι τοίνυν ην βου-
λητόν; άρα το σε πρώτον κρυβήναι καί δυναι καί γενέσθαι τυμβόχωστον; 
καί πόσων εκείνη 'τούτο θανάτων πικρότερρν και βαρυτερον, εί συ μεν ουκ 
ης," εκείνη δε καί χήρα καί μήτηρ παίδων ορφανών ώνομάζετο; εις τί γουν 

295 σοι τοΰτο το περιττον του πένθους, ώς αν είποι τις, έπιδεικτικόν τι καί 
άπειρόκαλον; καλήν μεν άπώλεσας βοηθόν, ναι καλήν καί άνεύρετον σύμ-
φημι καί αυτός* καί τίς γάρ ουκ οιδεν έκείνην τήν κατάστερον άγαθοΐς, 
τήν κατάχρυσον άοεταΐς, τήν περιστεράν τήν χιονώοη κατά ψυχήν, τήν 
μαργαρώοη, τήν πάλλευκον, τήν άργυροπτέρυγα, τήν ευπρεπή το φαινό-

271. έτερον άνδρα, Epicur. fragm. 339 Usener (in Stob, florii. 118,33 — Metro-
* dorus) 273. fors, εύρήσε: κ. εύ-ορησεί? 278. Каисгіхѵэи;,, cf. Stob, florii. 120,24 

—281. ένναούμενον 283. fors, άτΐολίπη? λαιμω τω πα,μώρω 286. τίς των ά . . των 
'287 δυσαληκτον 
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μενον, την ευπρεπεστέραν το μη βλεπόμενον; άλλ' δρα μη καί προσονειδίση 300 
σοι ?/Ελλην άνήρ τραγωδοποιός (Γνα τι καί μικρόν παρωόήσω)* «Θνητών 
πέφυκας πατήρ, άνθρωπε, φρόνει* θνητή σύνοικος* ώστε μή λίαν στένε* 
πασιν γαρ ήμΐν τοϋτ' οφείλεται παθέιν». είτα ου δέδιας, μή και ήττηθής 
Ελλήνων ανδρών κατά το άταπείνωτον καί έλευθερόψυχον, και ταύτα ζωής 
ετέρας έχων ελπίδας, εν ή καί σύνεση καί συνδιάξεις καί συζήση τη ΊΖΟΟΟΌ- 305 
μένη, ένθ·' ήλιος άνέφελος και άνύστακτος, οτζου ρεύμα ζωής άδιάκοπον, 
όπου θάνατος ου παρρησιάζεται, ένθα πνεύμα ζεφύριον καί γαλήνιον και 
ορι^ος αταραξίας πατήρ καί πάντα καλά καί αχείμαστα και συκοφάντης 
ουδείς καί "λα^ροστο^ών καί τον πλησίον κακοστομών; 

Οράς, όπως διέθου σαυτόν, είς τί περιέστη σοι τα του πένθους; έπήν- 310 
θησάν σοι χαλάζαι τών ελκών καί βώλοι τραυμάτων άπεσφαιρώθησαν και 
έοικάς μοι μεμωλωπίσθαι καθάπερ άμπελος φερεστάφυλος, ουρανίαις κατα-
σεισθεΐσα πληγαΤς, ή καθάπερ δένδρον ευγενές καί πολυπριμνον, χζραυνίφ 
πυρί μαστιχθέν. άπόθου τουτό ποτέ το τραχύ καί σκληρόβιον καί τήρησον, 
εί μή τι άλλο, καν τοΐς τέκνοις σαυτόν. «Θάνατος άνδρΐ άνάπαυσις» έστω 315 
σοι τοΰτο του κάκου παραμυθιον έστω σοι τούτο δρόσος του πάθους καί 
οίον άλεξιφάρμακον φάρμακον. τί φής; πείθομέν σε τούτοις τοΤς λόγοις; ή 
δεϊ καί πλείονα; έπαντλείν καί στομολεσχεΐν; άλλ' οίμαι ταύτα τοΤς μ,ικρο-
φυέσιν άνθρώποις άρμόττειν καί τοΐς όλιγογνώμοσι, παρ άνδρίδέ συνετω 
καί τα μικρά ταύτα μεγάλη ν έπάγεσθαι τήν ισχύ ν. ήμεΐς μεν ουν ενταύθα 320 
του λόγου στησόμεθα καί χαλάσομεν ήδη τήν κώπην καί περί τόν πλουν 

Ι70υ μετριάσομεν, ó δε θεός ó πάντα ποιών καί μετασκευάζων, | ó ζών, ή ζωή, 
ό άνώλεθρος, ó άείζωος, ή παράκλησις, παρακαλών παρακαλέσαι σου τήν 
ψυχήν καί πείσαι οαον φέρειν το άχθος, εί καί βαρύ καί ουσάγκαλον. 

Э, Курцъ. 
гига. 

301. "τραγωδοποιός, Soph. Electra 1171 sqq. 303. πασι S08. -ατήρ: πήρ 
312. μεμωλωττεΤσθα». 315. θάν. — άνά-αυσις, Job 3,23 317. otvav άλεξ. 
323. άείζ. . . 


