
Еветаѳія Ѳѳееалоникійекаго и Конетан-
тина Манаееи монодіи на кончину Ники-

Фора Комнина. 
Лицо, смерть котораго дала поводъ блеснуть своимъ краснорѣ-

чіемъ двумъ извѣстнымъ визаптійскимъ витіямъ ХІІ-го вѣка, состояло 
въ блпзкомъ родствѣ съ царствующей тогда въ Константинополѣ ди-
пастіей, такъ какъ НикиФоръ Комнинъ былъ внукъ знаменитаго ке-
саря Вріепнія и ero супруги Анны, старшей дочери императора Аде-
ксѣя I. Отъ брака Вріеннія съ Анною Комнипою, кромѣ нѣсколькихъ 
дѣтей, умершихъ въ дѣтскомъ возрасгѣ (CM. Byzantin. Zeitschrift 
XVI, 95), происходили двѣ дочери и два сына. Старшій сынъ назы-
вался Алексѣемъ Комниномъ, a младшій — Іоанномъ Дукою1), O 
свадьбѣ обоихъ сыновей кесаря Вріеннія, которая состоялась въ одинъ 
и тотъ же день, вѣроятпо въ 1122 году (см. Byzantin. Zeitschrift 
XVI, 86), мы узнаемъ изъ свадебной рѣчи Ѳеодора Продрома2), кото-
рый не упускалъ случая прославлять произведсеіями своего неутоми-
маго пера каждое веселое или грустное событіе въ жизпи своихъ вы-
сокопоставленныхъ покровителей, къ числу коихъ принадлежалъ и 
кесарь Вріепній. Къ соя;алѣнію, o происхожденіи и объ именахъ не-
вѣстъ Продромъ не даетъ пикакихъ положительпыхъ свѣдѣній, огра-
ничиваясь общею Фразою: αρχηγών θυγατέρες. Ο невѣстѣ старшаго 
брата упоминаетъ Зонара (Histor. 18, 28), разсказывая, что въ 

1) Въ эпохѣ Алексѣя I Комнина образовался обычай давать сыновьямъ замуж-
нихъ дочерей этого императора материнскую Фамилію, съ оренебреженіемъ отцов-
ской, при чемъ старшій сынъ каждой изъ этихъ принцсссъ назывался Комниномъ, 
въ память дѣда, a остальные—Дуками, въ память бабушки Ирины, принадлежавшей 
К7> знаменитому роду Дукъ. Тоже самое повторялось, какъ мьт увидимъ ниже, и въ 
слѣдующемъ поколѣніи. 

2) См. Mignę, Patrologia graeca, томъ 133, стр. 1397—HOG. 
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1118 году она была привезепа въ Константннополь изъ Абхазской 
земли (έξ Άβασγίας). Бракъ младшаго брата, Іоанна Дуки, скоро 
прервался преждевременной кончиною жеиы (ок. 1138 г.). Объ этомъ 
сообщаетъ опять-таки Ѳеодоръ Продромъ, оплакавшій ея кончину въ 
длшшомъ стихотвореніи, изданномъ MUOIO ВЪ Byzantin. Zeitschrift 
(XVI, 87—93). Ѳеодора—такъ она называется въ упомянутомъ сти-
хотвореніи — оставила послѣ ссбя лишь одного несовершеннолѣтняго 
сыпа, пазваннаго именемъ дѣда НикиФоромъ. 

Въ этомъ-то НикиФорѣ, кажется, можно признать того внука ке-
саря Вріепнія, o которомъ рѣчь идетъ въ обѣихъ монодіяхъ, ниже 
впервые издаваемыхъ. Ho этому отождествленію противорѣчатъ раз-
пыя свѣдѣнія, сообщаемыя въ монодіяхъ. По яснымъ показаніямъ 
монодій, при смерти НикиФора ero мать находилась еще въ живыхъ, 
при чемъ oua прямо обозначается родной ero матерью (I, 138 сл.). 
Итакъ, нельзя сомнѣваться, что существовали два различпыхъ, хотя 
соименныхъ, внука кесаря Вріеннія: одипъ, мать котораго (Ѳеодора) 
умерла, когда сынъ былъ еще мальчикомъ, а другой, мать котораго 
пережила сыпа, скончавшагося во цвѣтѣ лѣтъ. Эго могло бы навести 
на предположете, что второй изъ этихъ внуковъ (НикиФоръ, оплакан-
ный въ монодіяхъ) былъ сынъ Алексѣя, старшагосынакесаряВріен-
нія. Но и это мнѣніе оказывается неосновательнымъ по слѣдующимъ 
тремъ причинамъ. Во-первыхъ, упомявутый Алексѣй, какъ выше 
изложено, назывался Комниномъ, отецъ же умершаго НикиФора мно
гократно въ монодіяхъ обозначается Дукою (см. I, 185: πρέμνον δου-
κικόν; Ι, 195: Δουκών καλλονή; Ι, 248 и II 30: Δούκας). Во-вторыхъ 
выраженіе χάρις αυτόχρημα, нридаваемое въ монодіи Евстаѳія отцу 
умершаго (I, 195), прямо и несомнѣнно намекаетъ на Іоанна, млад
шаго сьша Вріеннія; извѣстно, что имя 'Ιωάννης на еврейскомъ языкѣ 
значитъ: Божествениая благодать (χάρις θεού). Въ-третьихъ, Манасси 
упоминаетъ въ числѣ родственниковъ умершаго иоегодядѣпо матери, 
который велъ свой родъ отъ Энея и римлянъ (II 165 сл.: τον αύτου 
μητροπάτρων, άνδρα... το γένος αιδέσιμον, έξ Αινείου γαρ και Ρωμαίων 
την του γένους είλκε σειράν). Изъ этого видно, что мать умершаго Ни-
киФора происходила изъ какого-то знатиаго рода, игравшаго нѣкогда 
роль въ римской имперіи, между тѣмъ какъ супруга Алексѣя (Вріеіі-
нія), какъ выше сказано, была Абхазская принцесса. Итакъ, едип-
ственнымъ способомъ выйти изъ этой дилеммы представляется то 
предположеше, что Іоаннъ Дука, второй сынъ кесаря Вріеннія, поте-
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рявши супругу Ѳеодору, a впослѣдствіи π прижитаго съ нею сьша 
НикиФора, вступилъ въ новый бракъ, отъ котораго родплись четыре 
сьша (I 250 сл.), старшаго изъ коихъ онъ паименовалъ НикиФоромъ, 
въ память ero дѣда и при томъ умершаго ero своднаго брата, а 
этотъ-то НикиФоръ II былъ оплакаиъ въ монодіяхъ Евстаѳія и Кон-
стантина Манасси, когда смерть постигла ero въ расцвѣтѣ лѣтъ. 

Время кончины НикиФора Комнипа можно приблизительно опре-
дѣлить па основаніи слѣдующихъ намековъ, встрѣчаемыхъ въ моно-
діи Евстаѳія. Евстаѳій обращается въ своей рѣчи къ императорамъ 
(I, 70: ώ βασιλείς ήλιοι). Множественпое число βασιλείς, повидимому, 
указываетъ на то время, когда императоръ Мануилъ Комнипъ уже 
торжественно объявилъ своего малолѣтняго сьша Ллексѣя соправи-
телемъ. Такъ какъ это состоялось въ 1171 году1), то названный годъ 
представляетъ собою terminus post quem для произнесенія моподіи 
Евстаѳіемъ, a terminus ante quem опредѣляется 1175 годомъ, когда 
Евстаоій переселился изъ столицы въ Солунь, чтобы занять архіе-
пископскую каѳедру этого города. Предположить, что Евстаѳій 
будто-бы произнесъ свою моподію, будучи уже въ санѣ митрополита 
солуискаго, пемыслимо. Въ этомъ случаѣ онъ, безъ сомнѣнія, не пре-
минулъ бы сдѣлать какіе-пибудь намеки на экстренныя обстоятель-
ства, вслѣдствіе коихъ въ моментъ смерти НикиФора онъ самъ на 
время прибылъ въ столицу, a такихъ намековъ совсѣмъ пѣтъ въ ero 
рѣчи. Итакъ, кончина НикиФора Компина цроизошла въ промежутокъ 
времени между 1171 и 1175годами,т.е.,полояшмъ, около 1173года. 

1) Обыкновенно относятъ это событіе къ 1172 году, по свидѣтельству Кодина 
р. 159: έστέφθη . . . εις βασιλέα κατά ίνδικτιώνα e' του ςγπ' έτους (6680=1171/1172), π 
на основаніи письма папы Александра III отъ 3 августа 1172 г. (см. Murait, Essai 
de chronogr. II, p. 199). Ho изданный A. Павловымъ (въ Визант. Временникѣ II, 
1895, 388—393) синодальный актъ патріарха Михаила Анхіала отъ 24 марта 1171 года, 
пъ которомъ было сдѣлано распоряженіе, чтобы впредь каждый новопоставленный 
архіерей былъ обязанъ дать императору Мануилу и ero сыну Алексѣю (τον περιφανε-
στατον ττορφυρογέννητον και βασιλέα κυρ Άλέξιον) такую же присягу на вѣрность, къ 
какой незадолго передъ тѣмъ (χθες που και προτριτα) были приведени всѣ жители 
столпцы (см. Nicet. ChoD. p. 220, 20—221, 5 Bonn.), неоспоримо свидѣтельствуетъ, что 
уже въ началѣ 1171 года императоръ Мануилъ объявилъ порфиророднаго младенца 
Алексѣя императоромъ. Навловъ ошибается, полагал (стр. 388), что Алексѣй «съ са-
маго дня рожденіябылъ объявленъ императоромъ», см. Nie. Chou. 1. 1.: ώς ούν ό ~αΤς 
τήν ήλικίαν -κροίτ,οτζτ^ κα\ κατά εύθαλες κα\ πΤον νεόφυτον εις αύξην άνέτρεχεν, · . . με-
τατίθησι τους ορθούς πρ̂ ς τον υιόν. Ошибочно и мнѣніе того же ученаго (стр. 388, 
прим. 1), что Алексѣй II Комнияъ родился въ 1170 году. Павловъ ссылается на Му-
ральта, ио этотъ (стр. 195), по указанію Кодина, относитъ рожденіе Алексѣя II къ 
10 сентября 1169 года. Вѣрнѣс же, кажется, 1167 годъ (см. ЛѴ. Regel, Fontes rerum 
byzantin, I 1 pag. XIII). 
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Если такимъ образомъ Іоанпъ Дука, отецъ НикиФора, по смерти пер-
вой супруги (скончавшейся ок. 1138 г.) жепилея во второй разъ въ 
1140 году, когда ему было приблизительно 35 лѣтъ отъ роду, и если 
НикиФоръ, первенецъ этого новаго брака, родился въ 1143 году п 
скончался въ 1173 году, то покойный достигъ лишь 30-лѣтняго воз-
раста, который вполнѣ соотвѣтствуетъ словамъ оратора, что Ники
Форъ умеръ преждевременно (I, 324: πρό ώρας), во цвѣтѣ лѣтъ (I, 41 : 
εκ μέσης ώρας άνήρπασαι), только недавно вполнѣ возмужавъ (I, 342: 
εις άκμήν ου προ πολλού προκυψας). 

Составимъ теперь и остальпыя свѣдѣнія, которыя можно почерп-
нуть изъ двухъ монодій относителыю покойна го НикиФора и ero при-
ближенныхъ. НикиФоръ Комнинъ называется σεβαστός καί ό έπί τών 
δδήσεων (см. заглавіе І-ой монодіи). Первое выраженіе обозначаетъ 
ero титулъ или чинъ, a второе—ero должность. Слово σεβαστός COOT-

вѣтствуетъ латинскому слову augustus, сдѣлавшемуся тптуломъ всѣхъ 
римскихъ императоровъ съ Октавіана Августа, но во времена Але-
ксѣя I Комнина, который самъ получилъ этотъ титулъ отъ импера
тора НикиФора Вотаніата (CM. Nikeph. Bryenn. p. 156, 14 Bonn.), 
чинъ севаста былъ пожалованъ и лицамъ нецарствующимъ, но при-
надлежащимъ къ древнему родовому дворянству и вошедшимъ съ 
царствующей династіей въ свойство (см. Anna Comnena I, 103, 21 
Teubn.). Византійскій саповникъ ό επί των δεήσεων, вѣдавшій проше-
нія на высочайшее имя и жалобы на должностныхъ лицъ (см. Н. Ска-
балановпчъ, Виз. государство и церковь въ XI вѣкѣ. Спб. 1884, 
стр. 175), занимался примѣрно тѣми же дѣлами, которыя у насъ под-
лежатъ разсмотрѣнію управляющаго канцеляріей по принятію про-
шеній, на Императорское имя приносимыхъ. Состоя въ этой должиостп, 
НикиФоръ, конечно, имѣлъ возможность помогать многимъ нуждаю-
щимся. Манасси разсказываетъ, что НикиФоръ, будучи посредникомъ 
между императоромъ и народомъ, направлялъ безчисленныя изліянія 
императорской милости въ руки умолявшихъ ο защитѣ просителей, 
равно какъ воздухъ пропускаетъ солпечные лучи па землю и водопро-
водъ проливаетъключевыя воды (II, 396—401). Евстаѳій упоминаетъ 
и ο монастыряхъ или церквахъ (ohoi θείοι) и ο больницахъ или бога-
дѣльняхъ (νοσοκομεΐν άπέσταλκε τούτον), ο благоустройства и укра-
шеніи коихъ НикиФоръ успѣшно заботился по приказанію императора 
(I, 373—379). 06а оратора изображаютъ покойнаго человѣкомъ, 
украшениымъ всѣми тѣлесиыми и умственными преимуществами 
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(I, 326 сл.; II, 267 сл.; 333 сл.), при томъ жечуждымъ всякаго вьг-
сокомѣрія и тщеславія (II, 81). Евстаѳій восхваляетъ ero краснорѣчіе 
(I, 213: στόμα εύκέλαδον), приводившее всѣхъ слушателей и самого 
императора въ удивленіе (I, 229), и уиоминаетъ осочиненіяхъ иокой-
наго (Ι, 204:τάςτών λόγων βίβλους, см. и II, 89). Особенно ярко обиа-
руживалось ero риторическое искусство въ похвальныхъ ero словахъ, 
предметомъ коихъ былъ императоръ Мануилъ Комшшъ и ero военные 
подвиги, за которыми НикиФоръ могъ слѣдить въ качествѣ очевидца, 
такъ какъ оиъ сопровождалъ императора въ ero походахъ (I, 239; 
392 сл.). Столь же похвально отзывается объ этомъ и Манасси, го
воря, что императора, возвращавшагося съ пальмою побѣды изъ по
хода въ столицу, привѣтствовали похвальными словами и пѣснями 
выдающіеся ораторы, а прежде всѣхъ НикиФоръ, отъ всѣхъ отли-
чавшійся сколько своимъ краснорѣчіемъ, столько и непоколебимой пре-
данностью имнератору (II, 480 сл.). Относительно болѣзни НикиФора, 
вызвавшей ero преждевременную кончину, Евстаѳій извѣщаетъ, что 
НикиФоръ изъ какого-то путешествія верпулся въ Константинополь 
уже больнымъ (I, 396)истрадалъвътеченіе шести мѣсяцевъ смерто-
иоспой горячкой (I 142 сл.). НикиФоръ оставилъ послѣ себя вдову 
(I, 128; II, 612) съ тремя (I, 120) мальчиками (II, 37: μεφακύλλ^α), 
еще пе чувствовавшими своей тяжкой потери (1,128—130). Съ без-
утѣшной скорбью стояли у гроба НикиФора ero отецъ (I, 177 сл.; II, 
30. 170. 582), который во время болѣзяи-и смерти сына находился 
вдали отъ столицы (I, 196: ήκεις άρτι έξ αποδημίας), ero мать (I, 137 
сл.; II, 593) и, накопецъ, три брата, изъ коихъ два обучались уже 
воепной службѣ (I, 264: "Αρεος θεράποντες), а младшій, Мануилъ, 
былъ еще малолѣтнимъ (I, 290 сл.). 

Дошелъ до пасъ цѣлый рядъ писемъ, обращеяиыхъ Евстаѳіемъ 
къ НикиФору Комнипу. Опи помѣщены въ сборникѣ писемъ Евстаѳія, 
изданпомъ ТаФелемъ (Eustathii opuscula. Francof. ad M. 1832, 
p. 308—351). Хотя эти письма, большею частью, не имѣютъ адреса 
и имя НикиФора прямо, ни въ заглавіяхъ, пи въ самыхъ иисьмахъ, не 
обозначается, но, кто ознакомится съ ихъ содержаніемъ, тотъ легко 
убЬдится, что опи, несомнѣнно, обращены къ тому же лицу, иамяти 
котораго посвящена и монодія Евстаѳія. Оъ полной увѣренностью 
можемъ сюда отпести слѣдующіе 19 номеровъ: γ'—ιζ', κδ', κζ;, κη' и 
λδ'. Адресатъ называется въ этихъ письмахъ πανσέβαστε κεφαλή (γ' и 
ιε', см. I, 1) или αύθεντη Κομνηνέ (ς', η', ta', κζ', κη') или πανσέβαστε 
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αύθέντη (t', ιβ', ις'). Въ двухъ изъ ішхъ (η' и £') упоминается π ο Дукѣ, 
родиомъ братѣ г) НикиФора Комнина (р. 324, 12: περιέτυχον... τω 
καλλίστω αύταδέλ^φ της σης μεγαλυπερόχου λαμπρότητος; ib. 16: δ 
Δούκας). При 34-мъ письмѣ сохранился въ рукописи полцый адресъ 
въ слѣдующемъ впдѣ: τω πανσεβάστω σεβαστώ και επί των δεή
σεων, а въ заглавіи 17-го письма значится: του αυτού (стало быть: 
Евстаѳія) γεγονότος επί των δεήσεων. Никакому сомнѣнію не подлежитъ, 
что здѣсь слѣдуетъ перемѣнить родительный падежъ на дательный, п 
что эта замѣтка должна быть отнесена ne къ отправителю письма, но 
къ адресату. Стбитъ только прочесть первыя строки письма, чтобы 
убѣдиться, что оно не написано Евстаѳіемъ въ то время, когда опъ 
получилъ должпость έπί των δεήσεων 2), по что, наоборотъ, Евстаѳій 
этимъ письмомъ обращается къ НикиФору Комнипу, только-что на-
зиачеиному директоромъ пмператорской канцеляріи по принятію про-
шеній, и такимъ образомъ, какъ онъ самъ пишетъ, посвящаетъ Ни-
киФора въ повую ero должность (р. 324, 6—8: "Εχεις ιδού, πανσέ-
βαστέ μοι αύθέντη, πρώτην την του Ευσταθίου δέησιν καί σοι έγκαινίζω 
ευτυχώς τό όφφίκιον). Всѣ эти, отчасти весьма объемистыя, письма 
Евстаѳія къ НикиФору, вмѣстѣ съ монодіей, могутъ слуяшть доказа-
тельствомъ того, въ каклхъ тѣспыхъ сношеніяхъ находился всегда 
Евстаѳій, прежній учитель НикиФора, какъ говорится въ 28-мъ письмѣ 
(p. 335, 21), съ пимъ и съ блиячайшими ero родствешшками. Ука-
жемъ, напр., па слѣдующее мѣсто 8-го письма (p. 318, 51—54): 
Οίδας, δπως θαττον αν έμαυτου λαθοίμην, ήπερ της χρυσής ταύτης υμε
τέρας σεφας... αληθής κήρυξ έγώ των υμετέρων καλών, т. е. «Ты зиаешь, 
что я скорѣе могъ бы забыть самого себя, чѣмъ васъ, представляю-
щихъ собою золотую цѣпь, и что я всегда правдивый глашатай Ba
rn ихъ добродѣтелей». Изъ 9-го письма мы узнаемъ тотъ новый Фактъ, 
что НикиФоръ когда-то управлялъ городомъ Никомидіей, τ. е. ѳемою 

1) То обстоятельство, что родной братъ НикиФора Комнина пазывается Дукою, 
доказываетъ, что тпомянутый на 283-ей страницѣ (арим. 1) обычай сохранялся и no 
второмъ поколѣніи: НикиФоръ, старшій сынъ Іоанна Дуки (Вріеннія), получилъ пра-
дѣдовскую Фамилію Комниновъ, a ero братья назывались Дуками. 

2) Евстаѳій, на самомъ дѣлѣ, когда-то занималъ должность επ\ των δεήσεων, какъ 
свидѣтельствуетъ письмо, въ видѣ предисловія предпосланное комментарію Евстаѳія 
къ географу Діонисію (CM. Dionys. Perieget. rec. G. Bernbardy. 1828, p. 67). Это письмо 
озаглавлено: Ευσταθίου διακόνου, επί των δεήσεων και μαίστορος των ρητόρων, τ̂ υ κα'ι 
ϋατζρον γεγονότος αρχιεπίσκοπου Θεσσαλονίκης, επιστολή κτλ. Ковечно, здѣсь рѣчь идетъ 
ο церковномъ санѣ, къ обязанности котораго принадлежало прннимать прошенія, 
поданныя на патріаршес имя (см. Codin. 1, 15). 
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Оптиматами (р. 319, 90: εν τή Νικομηδέων την δουκικήν εναγχός ~ου 
-περιεζωσμένον αρχήν) и впослѣдствіи былъ губериаторомъ на островѣ 
Косѣ (p. 319, 92: νυν εν τή των Κώων νήσψ διατρίβοντα; ρ. 320, 32: 
σε πλουτεΐ [ή νήσος Κως] ευτυχώς των κατ9 αυτήν έξάρχοντα). 

Монодія Константина Манасси издана мною по Барбериновской ру
кописи 240. Начало этой монодіи имѣется и въ другомъ спискѣ (cod. 
Urbin. 141), по, къ сожалѣнію, лишь въ видѣ иезиачительнаго 
отрывка, прерывающагося уже на 51-ой строкѣ, такъ что вся осталь-
ная часть монодіи основывается на одной Барбериновской рукописи, 
сохранившейся въ весьма жалкомъ состояніи: текстъ тамъ и сямъ 
стертъ, всѣ листы мѣстами источены и разорваны, вслѣдствіе чего 
въ текстѣ имѣются разные болѣе или менѣе крупные пробѣлы. Кромѣ 
того, источенныямѣстадоисполненнойвъ 1905 году реставраціи руко
писи были заклеены лоскутками толстой бумаги, да это нерѣдко было 
сдѣлано съ такою небрежностью, что подъ заклейкой скрылись и нѣ-
которыя неиспорченныя буквы текста. Въ этоиъ отношеніиреставра-
ція рукописи улучшила пемножко положеніе, такъ какъ реставраторъ, 
осторожно отдѣливъ всѣ наклеепные прежде лоскутки, покрылъ каж-
дую страницу рукописи тончайшею прозрачною бумагою. 

При изданіи текста монодіи Манасси я пользовался двоякими ФО-
тограФІями Барбериновской рукописи, и такими, которыя были сняты 
до ея реставраціи, и такими, которыя представляютъ листы въ реста-
врированномъ видѣ. Кромѣ того, мою копію тщателыю по самой ру
кописи провѣрили, до ея реставраціи, г. преподаватель Вѣнской гим-
назіи Dr, Konst. Horna, a послѣ реставраціи—г. преФектъ Вати-
канской библіотеки Dr. Giovanni Mercati. Обоимъ многоуважаемымъ 
ученымъ выражаю и здѣсь свою глубокую благодарность за ихъ 
успѣшное исполненіе не малаго труда, за который они любезнѣйше 
взялись въ пользу моего изданія. 

При возстановленіи текста Константина Манасси я поступилъ 
слѣдующимъ образомъ: тамъ, гдѣ пробѣлы простираются па значи-
тельную часть текста и нельзя по догадкѣ возстановить ихъ съ нѣко-
торой увѣренностью, я отказывался отъ всякой попытки дополнить 
текстъ и обозначалъ недостающее рядомъ точекъ, число коихъ при-
близительно соотвѣтствуетъ объему пробѣла. Гдѣ же, по моему мнѣ-
нію, мнѣ удалось болѣе или менѣе положительно разгадать смыслъ 
или даже точныя слова автора, я подъ текстомъ обозначалъ пробѣлъ 
точками, а въ самомъ текстѣ прибавлялъ нужпыя дополненія, а именно 

ВизантійскіЙ Врѳменнпвъ. іп 
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безъ особаго намека, если дѣло идетъ лишь ο нѣсколькихъ буквахъ 
или ο несозшѣнныхъ выраженіяхъ; а если иапечатанеыя въ текстѣ 
дополненія кажутся вѣроятными, но менѣе надежными, то я заклю-
чалъ ихъ въ круглыя скобки, пропускал подъ текстомъ въ этомъ 
случаѣ обозначающія пробѣлъ точки. 

Изданіе монодіи Евстаѳія также основывается лпшь на одной ру-
кописи (cod. Escur. УII , 10), по, благодаря хорошему ея сохраненію, 
здѣсь текстъ не представляетъ особыхъ затрудненій. 

<Του άγιωτάτου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης γ,υρον Εύσταθίου> 
Моѵсрбіа εις τον σεβαστόν καί επί των δεήσεων κυρόν Νικηφό-
ρον τον Κομνηνόν, τον ΪΆ^ονον του καίσαρος χυρου Νικηφόροι 

του Βρυεννίου. 

Αυτή των θλίψεων κορωνίς, πανσέβαστε κεφαλή, τούτο των ανιαρών 
τό κεφάλαιον, ποθεΐν μεν ήμας την σήν έντυχίαν, ουκ έ'χειν δε του ποθού
μενου τυχεΐν ή ποίαν ουκ αν ύπερελάση δριμύτητα λύπης, Γστασθαι μεν 
ήμας μετά του φίλου σχήματος, δ καί οιατυπούμενος εις ψυχήν έχαιρες 

δ σε δε κρύπτεσθαι ποτνιωμένους την θέαν σου; μήποτε βίβλοις ομιλείς ή 
τους δακτύλους εις εικόνα λόγων άρμόττεις καί ήμας απάγεις της ομιλίας, 
μη καί την άγαθήν σχολήν διακόψωμ.εν; καί μην ούτε του σου ταύτα 
ήθους, άφιέναι θυροκρουστεΤν καί της σης επί πολύ άπάγεσθαι όψεως, ώς 
καί ήλιον ούκ αν δυσπετώς αίθριος οφθαλμός ύγιαίνων δψοιτο, άλλα χρή 

10 άναπετασθήναι τα βλέφαρα, καί αυτός είδε τό φώς. καί άλλως δε οία τις 
εκείνη βίβλος, ην διεξοδευσαι πολυημιρον σεαυτόν άπησχόλησας, ο ταχύ-
πέτης νους; ος ραον αν εχοις διικνεΐσθαι τάς πολυστίχους δέλτους νοεροΐς 
ώκυπτέροις ή χύσιν αέρος τά των ευγενών όρνέων όξυπετέστερα. οίος δε 
λόγος εις χρονίζουσαν ώδϊνα κατέχει σε τόν οζύν μεν έπιβαλεΐν ταχύν δε 

15 προαγαγεΤν καί σύνδρομον έχοντα κατά την άδομένην άλληλουχίαν τό εν 
γαστρί νοός λαβεΤν και ώδινήσαι καί τεκεϊν λόγον ευγενή, πολλού θαύμα
τος άξιον καί κάλλους γέμοντα, μάλλον μεν ούν συλλαβεΐν εις νουν καί 
τεκεΤν δίχα του ώδινήσαι; τό γαρ τοιούτον ήμιν έπιγίνεται, οι μόχθφ τους 
λόγους γεννώμεν, σοι δε άπόνως αυτούς προάγειν εδόθη, ώς ούκ αν τις 

Codex Escnrial. Y. II. 10 foi. 1787 — Ì82\. 
Lemma: του αύτοΰ μονωοία κτλ. * 
17 άξιου γεμοντος 
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ουδέ προφέρειν ραον i/oi τά εις κοινόν ομιλουμένα, άλλα μήποτε ό μέν 20 
τόπος ούτος ουκ έχει σε, περί ον ήμιίς άρτε, διατριβήν δε περί τά βασίλεια 
έχεις καί τω του βασιλέως όπτάνη προσώπω και περί το μέγα φως τούτου 
στρεφόμενος έλλαμψιν εκείθεν δέχη, οποίαν χθες που και πρώην, ώ; αν 
και ήμΤν αυτήν άποδισχεύσης εις φωτισμόν; και πηνίκα σε οψόμεθα; πότε 
ήμΤν σεαυτόν εμφανίσεις; κεκμήκαμεν προσμίνοντίζ άπροσαύδητοι* έξέλι- 25 
πον oi οφθαλμοί ημών από του ελπίζει ν ολην την ήμέραν. 

'Αλλ' ώ μοι γλυκύτατε Κομνηνέ, τί δήποτε τοιαύτα λαλώ και οίς έπό-
θουν προσλιπαρώ και λόγους τούτους παρήγορους άναπλάττω και τά 
πρώην φαντάζομαι; ουκέτι τα παλαιά ήμΤν εκείνα και ποθεινά, καινά δε 

fol. 179 άλλα ταύτα και δεινά και οία | ουκ αν φέρειν εχοι τις. ώ μοι σοφώτατε, 30 
ούτε περί βίβλους Ιχεις ετι και τό λογογραφεΤν σου μεν ήδη απήλθε, τοις 
δε περιουσιν ήμΤν άφήκας και βίβλους έπι σο: συγκροτεΐν και λόγων ιδέας 
κεραννύειν, τάς μεν μονφδικάς, τάς δε και εις έπιτάφιον συγκειμένας, τάς 
δε πλειους εις τό εξ άμφοΤν συγκιρνάμενον. και ουδέ τό περί γήν λαμπρόν 
βασίλειον έχει σε, άλλ' έγγυμνασάμενος τη θεραπεία του ένθέου βασιλέως 35 
άνεπτερύχθης είς τόν υπέρθεον. και ην μέν^τοϋτο άνθρώπφ πρέπον, δν ουκ 
έχώρει κόσμος ό καθ' ήμας, ϋπερκοσμίφ γενέσθαι και πτερύξασθαι είς 
ουράνιον, ουπω δε καίριον και ήμΤν αγαθόν, έδει σε παραμεΐναι και εισέτι 
τφ βίφ και τήν άκμήν υπερελάσαι και είς υπέρακμον άναβήναι και τόν 
ώμογέροντα παρελθεΤν καί παραγγεΐλαι είς γήρας λιπαρόν και οοτω πε- ίο 
πανθέντα τω χρόνφ άπελθεΤν ώριμον. τά δε άλλως συνέπεσε και έκ μέσης 
ώρας άνήρπασαι* άπέσβη τό ζωτιυρον ήμΐν των επί σοι καλών έλπίοων 
καί ή φύσις άλλως ήπερ έχρήν διοικησαμένη άφήκε μεν ήμας περιεΐναι, σε 
δε απήγαγε, και μήν ει και φιλεΐν εαυτούς οι τζοΧΚοι έμάθομεν, άλλ' εγώ 
ουρούν έδικαίωσα, κεΐσθαι μεν σε τό νεοτήσιον κάλλος, έμέ δε φυλαχθή- 45 
ναι θέα τοιαύτη, άλλ' ει και χρεών άρτι λύσιν βίου παθεΐν, ήμας μεν έδει 
κεΐσθαι, σε δε υπέρ γής είναι καί τέως μέν λάμπειν έωα, μετά δέ καί με-
σημβριάσαι τό σταθερόν, όψέ δέ ποτέ καί είς λύσιν βίου έλθεϊν, ίνα κορέσας 
τών αγαθών απήλθες έπί μάλλον μακαριστά, νυν δέ γεύσας μόνον της 
γλυκύτητος άφήκας ημάς ποθεΐν καί που καί τήν πρώην άπεύχεσθαι 50 
πειραν του μέλιτος. 

^Ω μοι γλυκύτατε Κομνηνέ, σιγάς μέν αυτός ό γλυκύς αηδών, ήμεις 
δέ άλλως μέν παγγλωσσίαι ώς αν ει'πη τις κόρακες, νυν δέ καί είς όλο-

23 χθες — πρώην, cf. Horn. II. 2, 303; Herod. 2, 53; Eust. opuse. 293, 45. 
25 έξελ. ot οφθ. Esaias 38, 14 27 (et 30) ώ μοι (sed 52 ώ μοι) 36 ουκ εχώρει κόσ

μος, cf. Joh. 21, 25 53 παγγλωσσίαι, cf. Psell. (Sathas V 169, 4): παγγλώσιοι κόρακες 
et Mich. Acomin. II 167, 28: τους παγγλωσίας κο'ρακας, sed Pind. Ol. 2, 156 dixit: λάβροι 
παγγλωσσία, κόρακες ώς. 

19* 
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λυγόνας τώ θρήνφ μετεσκευάσμεθα. ει δε και ό παλαβός λόγος άπωρνί-
55 θωσέ τινας; άπανθρωπισμω τό πένθος παραμυθούμενος, αλλ' ήμϊν ήρεσκε 

μάλλον ή προς τήν άψυχον φυσιν μετάστασης, ίνα συμμετέστη τω λόγω 
και τά της αίσθήσεως. νυν δε ούτε τοιαύτα ήμϊν και ουδέ τον πριν 
άνθρωπον σφζομεν, αλλ' υπό του πάθους έξω εαυτών ιστάμεθα* καί 
την άπευκταίαν άράν εστίν άρτι τελουμένην όραν έφ* ήμίν ά/.οη άκουο-

G0 μεν καί ου συνιεμεν έκκρούεται γαρ άκουσμα παν και μακράν άπο-
πάλλεται και εις μάτην θυροκρουστεΐ, του πάθους πυλωρουντος και τήν 
είσοδον κλείοντος' και βλέποντες βλέπομεν και ουκ αν ί'δοιμεν καθαρόν, 
τοΰτο μεν δτι τό оау.риоѵ πυκνόν έπιρρέον κακούργε? περί τους οφθαλ
μούς, το πλέον δ' δτι καί όκνουμεν έπαραι τά βλέφαρα* ταυτον γαρ 

65 όφθαλμφ τε μη είναι τό όρατόν και ήμϊν άπεΤναι τόν Κομνηνόν. ουκ 
έδει τόν έωον ήμιν αστέρα ταχύ γενέσθαι έσπέριον· ην γαρ τούτο 
ούκέτι φιλεΐν μεν έσπέριον στυγεϊν δε έωον, καθά που ή καλλιμάχειος 
μούσα λαλεί* άνάπαλιν γαρ ήμϊν έφιλεΐτο μεν τό σον έωον, στυγεΐται δε 
τό έσπέριον. 

70 ?Ω βασιλεϊς ήλιοι, ων τό φως άπασαν καταλάμπει τήν γήν, οίον καί 
τούτον αστέρα τό καθ' υμάς στερέωμα ειχεν έπιτέλλοντα" καί νυν άπορ-
ρυείς έδυ προς ζόφον τάχιον ήπερ οι διάττοντες* πολλά γαρ περί υμάς 
φώτα καί πάντα παμφαή τω δια παντός υμϊν έγγίζειν, ό δε καί αυτός ουκ 
έστιν ειπείν οίον έπλούτει τό άμφιφαές* καί εν μεν αυτω φώς ή εν Χόγοις 

75 λαμπρότης καί δσα εντεύθεν έπλούτει καλά, *έν δε ή του γένους φωσοοοια, 
τό Κομνηνόθεν, τό εκ Δουκών, οι καίσαρες, τι αν σου τζρώτον άποκλαυσω-
μαι ή θαυμάσωμαι, ώ γένους μεν ευκλεία τους λόγους έπικοσμών, λόγοις 
δε τήν ευγένειαν ώραΐζων Οσα καί μαργάροις χρυσι'ον; τό δε πάν ειπείν, Ι 
ώ καί γένει καί λόγφ πολυτιμητον δαίδαλμα, ούτε περιόντα σε θαυμάζειν fol. 179 ν 

80 ειχον άξίως ούτε απόντα πενθεϊν. τοΰτο δέ μοι καί πλέον έν άπειοφ κεϊται. 
ζώντος μεν γαρ, ή γλώσσα έλέλυτο καί ήμεν μόνου τοΟ θαύματος, νυν δέ 
ούτε του θαυμάζειν άφιέμεθα και τό πένθος επίκειται καί τήν γλώτταν 
δεσμεϊ. ώ οίοις λόγοις έταμιευόμην ό δυστυχής, οίάις ό τάλας προσρήσεσι. 
λαλώ μεν αυτός ό άλαλάζων χαλκός, ή δέ γλυκεϊα μούσα σίγα* φωνή 

85 παρρησιάζεται κόρακος, καί ό καλός κύκνος τό πτερόν συστειλας ουκέτι 
προς μέλος γλυκύ εμπνέεται, ώ γλώσσα, ής ουδ' αν Όρφευς εις κάλλιον 
έκελάδησεν, ουχ δτι προς Λινον υπέψαλλες, αλλ' δτι τοΐς λόγοις άοαονία 

54 άπωρνίθωσε, cf. Horn. Od. 19, 518 sqq. 59 άκοί} άκούομεν κτλ. Esaias 6 9· 
Matth. 13,14 ' ' 

67 Callim. fr. 26: έσπέριον φιλέν^ν, άταρ στυγέγίσιν έωον, cf. Tzetz. epist. p. 38 15. 

81 ζών" 84 άλαλ. χαλκός 1. Cor, 13, 1 
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Μουσών ύπεχόρευεν. ώ γλώττα γλυκεία, ούκέτι και τον αέρα κρούσεις 
εις εμμελές λόγον ρυθμίζων ήδΰν και διατύπωση την ψυχήν προς το ευρυ-
θμον. ει δέ Όρφεϋς έκεΐνος και θανών έτυράννει την ώδήν και ην φιλό- 90 
νεικος μελοποιος, της κεφαλής καθ' έαυτήν περιαδούσης δσον της Λέσβου 
παράκτιον, άλλ' ήμεΐς έκεΐνα μεν περιορώμεν και ου λογοπραγουμεν τά 
παλαιά, έχομεν δέ σε προς άλήθειαν λαλοϋντα και μετά θάνατον, οϊς αυτός 
μέν έφθέγξω, οί δέ λόγοι βίβλοις έγκάθηνται. ουκ ην δέ ταϋτα ήμΐν θέ-
λουσιν, έβουλόμεθα δέ την ζώσαν φωνήν, ης ουδέν ήμΐν ήδυτερον, ου μέ- 95 
λιτός ήδύτης, ου το της έγκρίδος καλόν ούδ' άλλα όσα προάγει λόγος 
γλώσση διατυπών τα εις γευσιν θέλγοντα. ει δέ τό του μάννα τίμιον ενταύθα 
παραβλητέον, αλλά και τούτο παραληπτέον εφ' όσον εις &ρτον αγγέλου 
μεταλαβεΐν άλλως γάρ ουδέν τι προς τους σους λόγους τό του μάννα 
σεμνόν. 100 

^Ω συ και κοινόν αγαθόν και πένθος κοινόν, έκεΐνο μέν εν βίω, τούτο 
δέ μεταστάς* ώ την Ισοκράτους νενικηκώς σειρήνα τη μελιχρότητι* ώ την 
δημοσθενικήν έζηλωκώς έμβρίθειαν ώ και φύσεως κράμα καινόν τφ καθ' 
ήμας βίω δοθείς και λόγους κεράσας, ώς ουκ αν είη καινότερον ώ μηδενι 
των καθ' ήμας άφιεις μεγάλα φρονειν, αλλά κάτω ρίπτων τάς πάντων 105 
όφρυς, οίς άφεώρων προς τό σόν εν λόγοις iţoyyv ώ Νιρέως μέν ίδεΐν 
γλαφυρώτερε και ει τις άλλος εις κάλλος έλαμπε, Νέστορος δέ ειπείν γλυ
κύτερε, δς μέλι της γλώττης έρρεεν. ει δέ χρή μια εικόνι ένθεωρήσαι παν 
τό τοιούτον, άνήρ ην ό Θεοδέκτης, φυτόν αγαθόν γης Άσιάτιδος, μόνος 
τών θρυλλουμένων εις τε κάλλος προλάμπων και αβρός εις λόγους' σοι 110 
δέ και ταύτα μέν, και πάντα μετ' επιτάσεως* έπήνθει δέ τούτοις και τό 
της ευγενείας καλόν ου γάρ άγχίθυρον ην βασιλευσι τό σόν ευγενές, 
ΟΤ.ΟΧΟΊ το της άγχείας σεμνόν, αλλ' ένδοθεν εκ βασιλέων έξέλαμπεν ουδέ 
εις ετεροθαλές ευγενείας εθαλλες, αλλ' ει/ες αμφιθαλές τό καλόν, ώ φυτόν 
ευγενές, άναδραμόν μέν εις ερνος εύστέλεχον και οίον ουρανού ψαύειν τφ 115 
θαύματι, έκσπασθέν δέ ου καθ' ώραν προ^ιΚυμνον^ έδει σε και εις γεράν-
opuov αύξηθήναι, ώς αν ένέπλησας ήμας του καρπού4 νυν δέ κατά τα 
εύθαλέστατα τών δένδρων θάλλων μέν έτι και εις άνθος τφ δέ πλείονι 
τελεσφορήσας εις καρπόν την χάριν της φύσεως, κεΤσαι πτώμα θέλον δά
κρυα, έξεβλάστησάν σου της ρίζης και φυτά ευγενή, τριστέλεχον αυξην 120 
έπαγγελλόμενα, και αυτά μέν θάλλειν άφήκας—και θάλλοιεν επί μακρόν, 
ώ σώτερ άλεξίκακε — συ δέ καταρρυείς άπήνθησας· ώ πατρός καλλίστου 
εγγόνα κάλλιστα, ώ ψυχαί του θανόντος, οις έκεΐνος εζη, δι' ων αυτόν 

91 της κεφαλής, cf. Philostr. Her. c. 5, 3 93 αρτον άγγ. Vs. 77, 21. 25 
108 μέλι — ερρεεν, cf. Horn. IL 1, 249 109 cf Suid. s. ν. ΘΞθο='κτης 
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125 ένοπτριζομεθα, iv ole έ/ομεν ζώντα οαντάζεσθαι, οίας δυσπραγίας εκ πρώ
τον θάλους πεπείρασθε, οΓου μελεδωνοϋ άφηρπάγητε. εί'θε και ήν ύμϊν 
έπαισθάνεσθαι του κάκου και κλαίειν μεν οσα και έδει, παραμυθεϊσθαι οέ 
την τ.ολυτ.ονον μητέρα και του πάθους τι συμμερίζεσθαι. νυν δε υμΐν μεν 
ραστώνη τις έσται τό του κάκου άνεπαίσθητον, αύτη δε μονή αντλήσει του 

130 της λύπης πικρού φρέατος και πιεται -πόμα τουτί κατανύΗεως καί μερίσει 
έαυτήν άμφοτέροις, ϋμΐν τε και τω κειμένφ, και τό | δεινάν άπαραμύθη- fol. 180. 
τον έσται και δίπαλτος ώσπερ ή λύπη τέμνουσα έπικείσεται* και ύμεΐς μεν 
κατά την τραγωδίαν κούφοις τέως βοσκηθήσεσθε πνεύμασιν, όψιμαθεΤς του 
κακοϋ φυλαττόμενοι, αύτη δε και νυν μεν θρηνήσει απαρηγόρητα, και ό 

135 έξης δε χρόνος διαλαβών τό πένθος αύτη ταμιεύσεται και διδάσκαλον αυτήν 
υμ,Τν του κακοϋ φυλάξεται. 

Τί δέ ή του κειμένου μήτηρ; αλλ" αυτήν ει μεν θανουσαν έπιλείψει τό 
Ыт.риоѵ, ούκ οιδα' δτι δε τα της ζωής αύτη τω του πένθους πολλφ ύπο-
τέμνεται, τοΌτο ευ μάλα οίδα. ώδίνησε μέν ποτέ μητρικώς τα της φύσεως 

140 και εί/ον δριμύ βέλος λύπης αί τ.ράς ώραν ώδίνες έκεΐναι, αλλ'αύθις έχάρη, 
οτι έγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμον καί ού τούτο μόνον, αλλά και 
£ντως ίχ,νΆρωτ.ο^ καί εις κόσμον του γένους παντός, νυν δέ πολυήμεροι μέν 
ώσπερ ώδίνες αί πικραί λύπαι τό της οδύνης όςύ και μήνες μακροί τό 
δεινόν έμέτρησαν, δσοις ένιαυτός εις μέσον διχάζεται, και ήν τοΰτο τη 

145 μητρι νυζ οίον εξάμηνος, ούχ οίαν ή ιστορία λαλεΤ έπίβουλον ηλίου λάμ-
ψεσιν, αλλ' όποια τόν μέν προς αίσθησιν ήλιον λάμπειν άφίησιν, αυτή δέ 
άμαυροι άμφω, τό τε της ψυχής όπτικόν και ύ^' ού τό σώμα ποδηγειται 
δσα καί λύχνου λάμποντος. καί τήν χρονίαν ώοΐνα ταύτην της λύπης ού 
μετεδέξατο χαρμονή, αλλ' ετέρα λύπη διάδοχος κακών κακοίς, δτι ό λαμ-

150 -ρος εκείνος εν κόσμω άνθρωπος άπεγενετο. ω των βαρυπενθών κωκυμά-
των, ύφ' ών ουδέ τά της λαλιάς εις έξάκουστον τη μητρί άπηχεΐται, αλλ' 
εις ουσψ.οο^ ίσχνοφωνίαν λεπτύνεται, ώς ει καί έκ τών οξέων μεταρρυθ
μίσει τις άρμονίαν εις τό βαρύτονον. ώ της κόνεως, ήν έπί της κεφαλής 
βαθεΐαν φέρει, μικρού καί καταθάπτειν ούτως έαυτήν φιλονεικουσα καί τό 

155 τής τέφρας βαθύ παραμετρουσα τω έπιταφίω χοι. ώ τής ασιτίας, ύφ' ης 
κατέσκληκε καί εμπνέει μικρόν, ώ τής εις χουν παραρρίψεως, ήν ώς olx 
κλαύθμωνος γήν εαυτή έσχεδίασεν. ώ τών δακρύων, οις ποι'αν μέν λούσει 
στρωμνήν ή κατά γής έρριμμένη καί χανεΐν αύτη τό χάος έπευχομένη, 
δλη δέ τούτοις λιμνάζεται. καί ούκ ήθελον μέν αυτός έπαινεΤν ταύτα* που 

133 Soph. Aj. 859 141 έγεννήθη—κόσμον Job. IC, 21 147 όπτικόν coir, ex— 
κήν 149 διάδοχος κ. κ. Eur. Hec. 538; Eust. opuse. 311, 28 157 κλ. γήν Ps. 83, 6; 
Eust. opuse. 137, 53 λούσει στρ. Ps. 6, 7 158 χανεΓν Horn II. 4,182. 
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γάο καλόν ούτω πενθεΐν άπαράκλητον; έννοοϋμαι δε το πολύ του πένθους 160 
και ούτ' αυτός φιλοσοφείν έχω το δάκρυον καί ούδ' αυτά μέμφεσθαι πείθο
μαι, ώ μεγάλου πένθους άξιε, ώ μέγα καλόν, ώ κόσμου θάμβος, ώ φύ
σεως κάλλος, ώ πάντα πληρώσας θαύματος, ώ τόν μέγαν καί τέλειον 
ά^ρωζον μή ψευδόμενε, ουπιρ ου μόνον τό βασίλειον πλήρες ήν, κειμένου 
παρά τοις απάντων στόμασιν, άλλα καί ή σύμπασα πόλις έγεμεν, ήδη δε 165 
καί το παν εις ταύτόν γαρ ήκει τήν Κωνσταντίνου πόλιν ειπείν καί του 
κόσμου παν εν αύτη φαντάσασθαι. έλύπησας μεν θανών—ουκ οιδα τίνας 
ουκ αν ειποιμι, τοϊς δε σοΐς κάμινον έξανήψας άσβεστον συμφοράς, ήτις εις 
πολλαπλάσιο ν ήρται καί ουδέ δυσωπεΐται Ογρότητι* έσβέννυτο γάο αν ταΤς 
των δακρύων όμβρήσεσι* τήν δε μητέρα μέση τή πυρκαϊα ταύτη τζροσίρ- ΐ70 
ριψας. φείδου της φιλτάτης μητρός, εμφάνιζε σεαυτον εν γουν όνείρασιν' 
έχει τι τέρψεως και η της φαντασίας ταύτης σκιά. άλλα συ μεν otò οτι 
ποιήσεις τούτο' καί το т.оЬоиѵ της ψυχής παρακαλέσεταί σε εις όψιν παρή-
^ορον ή δε ούδ' ούτω παρηγορήσεται, τηρήσει δε διηνεκή τήν του πέν
θους άκμήν καί σου μεμνήσεται καί όνείρασι καί το πένθος ούτως εσται 175 
αύτη άδιάδοχον. 

Τί δέ; τα μέν της μητρός έν τούτοις, ό δε γενναίος πατήρ, ό τήν άν-
δρίαν πολύς, ό τήν της ρώμης περιουσίαν ίκανώτατος, αυτός γουν άνδρί-
ζεται κατά του πάθους καί ϋπερέχειν του κάκου δύναται; ουμενουν, αλλ' 
αυτός έπενθήκη τις ετέρα του πάθους καί του κάκου προσεπαύξησις. και- 180 

fol. 180 ν. νίζει τή συζύγφ τήν λύπην καί ώς έξ ύπαρχής αφορμή του πένθους | γί
νεται* καί διπλάζει τα της λύπης αύτη, θρήνους άρτι νέους επί τοΐς ποο-
τέροις τους μέν άκούουσα τους δε καί άναβοασθαι θέλουσα' ούτω πολύ-
φωνος ή θρηνωδία, ούτω πολύφορον τό κακόν, δυστυχώς μέν είχε τό κα
λόν τούτο πρέμνον τό δουκικόν, ο πατήρ, κλάδου τοιούτου παγκάρπου Ι8δ 
αφαιρεθείς, ύπεσπατο δ* ουν πολύ τι του μεγέθους τών συμφορών, δτι τή 
μεγίστη τών θλίψεων ου παρήν, άλλα τό άλγιστον ή δψις άπήν το δέ της 
μητρός εις πολλαπλάσιον ήκει του δυστυχήματος" τη τε γαρ πρώτη πείρα 
παρέμεινε του κάκου, της ακμής εκείνου πεπειραμένη, καί νυν αύθις καινί-
ζεται τα της λύπης αύτη. καί πενθεΓ μέν ό πατήρ έν προοιμίοις ών άρτι 190 
του θρηνψδεΤν, άδει δέ ή μήτηρ παλινωδίαν ώσπερ τινά δυστυχή καί άνα-
κεφαλαιουται τό πένθος καί γίνεται οίον άρτίδακρυς* καί ούπω του βυθού 
της λύπης άνενεγκοϋσα εις δσον καν γουν σαλευσαι μικρόν, κατέδυ αύθις, 
καί ή τών δακρύων άλμη ταύτην κατέκλυσεν. ώ του κειμένου πάτερ, 
Δουκών καλλονή, χάρις αυτόχρημα, ώ άνδρίας άφίδρυμα, ώ λογικότητος 195 
έπικόσμημα, ήκεις άρτι έξ αποδημίας καί τους μέν άλλους—αλλ1 ώ οιός 
με καί νυν περιέρχεται λόγος πικρός μέν εις καρδίαν δάκνων, όμως δέ ουκ 
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έχων άλλως—τους μεν ουν άλλους οιμοι θεάση και κύκλος περί σε μέσον 
οντά γεγράψεται και ώς εις χορόν περιστ ήσονται, ό δε κορυφαίος άπεστιν, 

200 δς τιρμ,οττί μεν ποτέ τούτοις το σύμφωνον, νυν δε άπελθών αδειν άπηχώς 
ήνάγκασεν. ώς πικρόν σοι τοϋτο κατάντημα της όδοϋ, λιμήν ουχος οίκου 
ναυαγίων πλήρης, όποίοις το άγερουσον κύμα πλουτίζεται, ούκέτι θαύμα
τος άξιαν δψιν έκείνην ι'δης, ούκέτι γλυκείας εκείνης ακούσει φωνής, άλλα 
τάς εικόνας αυτής δψει, τάς των λό^ων βίβλους, και περιδραμεΤταί σε 

205 πάθος γλυκύ τε άμα και πικραΤνον. αί μεν γάρ Σειρήνες υποκάθηνται και 
γλυκύ φωνήσουσιν, ουκ έφελκύσονται δε, άλλα ταΐς άκοαΤς ή λύπη τον 
εαυτής επαλείψει κηρόν και συ την άκοήν όκνήσεις ποθών τήν αύτοπρό-
σωπον έντευξιν. ω δυστυχίας και ταύτης, δτι σου μεν το στόμα λαλήσει 
σοφίαν, ό δε συνετός ακροατής άπεστι* και συ μεν δεξιώς έξανεμώσεις το 

210 δόρυ ώς οίον καταχορεύειν του αέρος και τάς συνήθεις έλικας στρέφεσθαι, 
αφήσεις δε και βέλος εύστοχα πέτεσθαι, ό δε τήν σήν άνδρίαν σεμνύνων 
λόγοις έκλέλοιπεν. ω οία γλυκύφωνος μιοϋσα τήν Κωνσταντίνου ταύτην 
έξέλιπεν, ω οίον κάλλος ήχρείωται θχνάτφ άπαλιφέν, οίον έμυσε στόμα 
εύκέλαδον. 

215 Ώ κράτιστε βασιλεϋ, θαύμα των άπ' αιώνος αυτοκρατόρων, άριστευ-
μάτων μεγίστων αυτουργέ, ουράνιε τήν της φρονήσεως υψωσιν, άνδρειό-
τατε τφ γενναίφ παραστήματι της ψυχής, ρωμαλεώτατε τή κραταιότητι 
τών χειρών, ώ τοΤς πάσι καλοΐς υπέρ πάντας, ου μόνον όσους ό νυν χρό-
νος διοικεί και οος φθάσαν του χρόνου ρεύμα παρέσυρεν, άλλα και οίς τά 

220 μέλλον απόκειται* ώ λέγειν μεν γλυκύτατε πράττειν δέ θειότατε, ώ τους 
πώποτε βασιλείς υπερελάσας, òpbòv μέν ειπείν, ώς αν και εκείνοι τον κάτω 
και ταπεινόν υπερβάλλοιντο άνθρωπον, κάλλιον δέ είπεϊν, ώς αν ει και 
θεία φύσις προς τήν κάτω σχοιη το άπαράμιλλον ώ θάλασσα κλύζουσ& 
εύεργεσίαις μεν το υπήκοον, τοΤς άνάπαλιν δέ τό ΊζοίρΎ\χοον βάρβαρον, 

225 μάλλον μεν ουν άπασι καθ' ο^οίωσιν θει'αν ουκ έξω του αναλόγου πλημ
μυρούσα τόν έλεον ώ λόγου παντός κρείττονος άξιε, οίχεταί σοι ό ιθαγε
νής επαινετής, ή ευγενής [ί,οΰ7θί, Ο αυτόχθων λόγιος, δν ήνεγκε μέν ή 
φύσις λόγου φυτόν βασιλειον έντοπον, θανάτου δέ άρπυια έξετόπισεν. ού
κέτι περικροτήσει τά σά λόγοις και θαύματος έμπλήσει τό ανάκτορον. ην 

230 έτι παΐς άρτι τών λογικών σπάργανων απολυθείς και ψελλίζων τά γρα
φικά, και τω τών Μουσών ίτζογ^οο[/,ζνος άρματι προς μέτρον έκρόαινε καί 
ώ οίον γάργαλον ένεποίησε ταΐς άκοαΐς, τά μέν δτι καλόν έλάλησε, τά δ* 

203 ακούσει corr. ex άκουσας? 205 sqq. alladit Homeri narrationi de Uiixe (OcU 
12, 165 sqq.) 226 ιθαγενής (ι corr. ex η?) 232 το' δ' 
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οτι και βασιλικά περιελάλησεν άριστεύματα και εκείθεν έλάμπετο και τω 
καλώ το κάλλιον προσελάμβανεν. έμυεΐτο τά τελεώτερα, και ό δαδουχος 

fol. 181. λόγος τοις άδύτοις αυτόν προσν\γι και | ή σοφιστική έξεδέχετο και το 235 
εντεύθεν ένθους οίον τοΐς λόγοις ώργιαζε και το μέτρον λύσας έπέζευε μεν 
τη καταλογάδην του λόγου πορεία, τοις δε νοήμασιν τ^το αιθέριος, και ην 
μεν κάνταυθα πανταχού θαυμάζεσθαι άξιος, τό δέ της γραφής άνθος τοϊς 
βασιλικοΤς έγκωμίοις ένέλαμπε και λόγοις άνθηροις ήγαλλε τας άκοάς. 
άλλα ταύτα μεν πάλαι* νυν δέ ούτε τά βασίλεια περικροτεΤ και ήμΤν σε- 040 
σίγηκε. και πενθεί μέν τούτον όσον έν μεγαλειότητι γένους και ου φέρει 
τούτου στερεΐσθαι, ώς ουδέ όλότης σώματος άφαιρεθεΐσά τι καίριον, ποθεί 
δέ και ή σύγκλητος καλλονή συνεπικοσμήσοντα τό ταύτης γερούσιον, πο-
θοϋσι δέ και τό λοιπόν φϋλον, δσον τε λόγου τρόφιμον και οίς τό βιουν έν 
χερσίν. ό δέ πάντας παριπτάμενος εις τόν κρείττω μέν αλλ9 ήμΐν ουκ εξω 245 
συμφοράς μετετάξατο. 

Αλλά τίς ούτος ήμΐν υπηχεΐται κλαυθμός εξαίσιος τάραχου γέμων 
πολλού; ειη αν της μητρός, αλλ' αυτήν έπέλιπε και ή λαλιά, τί δέ; ό Δού
κας ούτω βρυχάται προς στεναγμόν; και τούτο μέν έμοι δοκεΤ, έγώ δέ 
και συμμιγή τήν βοήν ακούω και τόν ^py\vov πολύφωνον* αισθάνομαι και 250 
τόν άδελφικόν χορόν υπό θρηνωδω προεξάρχοντι τω πατρι τό γοερόν άρ-
μοττομένους σύμψαλμα. ώ δυάς αδελφών, ους ή φύσις ήδη προς τό έντε-
λέστατον ήνδρωσεν υμάς γαρ τέως απολαβών προσφωνώ, βλαστήματα 
θάλλοντα δουκικά, ριζουχίας κομνηνικής καλλιστεύματα, λαμπροί μή μό
νον δσα τήν ψυχικήν οικονομίαν διευθετεί, αλλά και τά προπίπτοντα της 255 
όψεως κάλλιστοι και ώς αληθώς φαεινοί, ώ χρυσή και ύμεΐς κεφαλή—ου 
γάρ εχω δοιάζειν υμάς, ους ή φύσις όμοτίμως ώράισεν—οίος υμών χρυ
σούς έκκέκοπται βόστρυχος, οίος οφθαλμός υμΐν ούκέτι προς ποδηγίαν 
ανοίγεται, ημέρα ην ή εκάστοτε, και υμεΐς περί εκείνον εωθεν, και ην 
ταύτον υμΐν ήλίω τε έντρανίσαι και τήν εκ του άδελφοϋ ελλαμψιν δέξασ- 26Э 
θαι. νυν δέ ώς έν σκότω διάγειν έστιν υμΐν τοιουδε άπεστερημένοις φωτός. 
έξετρίβετε θύρας εκείνου σοηου και καλών ακουσμάτων έπληροϋσθε, δι' 
ων έχει συνετίζεσθαι νους, και ήν υμΐν εκείθεν και τούτο ΰώτιρον φώς. 
νυν δέ και τούτου δύσιν ιδόντες, μικρού κατά σκότον ήλάσκετε. Άρεος 
υμεΐς θεράποντες, *Έρμου υποφήτης εκείνος· και υμΐν μέν τό εύδόκιμον 265 
έν χειρών έργοις οίς πόλεμος έξαρτύεται, ό δέ λόγω τών άλλων προέλαμπε. 
και ήν ενταύθα καλή τις άντίδοσις δόξης, εκατέρωθεν κιρναμένη κατά 
τήν εις άλληλα περιχώρησιν. και ό τήν καλήν τριάδα ταύτην μαθών ουκ 

257 δ ί̂άζειν coir, ex δυάζειν 
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έμόναζε τοΐς διηγήμασιν, άλλα πλεονάζων υμών μεν έςήρε τάς αριστεία:. 
270 εκείνου δέ τά εν λόγοις καλά. δότε μοι πράγμα ειπείν καί αληθές καί oboi 

φθόνου άξιον καλοί μεν οι πάντες ύμεΤς καί ohi άφιέναι τον Μώμον κα-
ταχάσκειν κενά, ό δέ χάριτας είχε τινας επαγωγούς καί φίλτρα λόγων 
έπλούτει καί πειθούς θελκτήριον ιυγγα* καί έδει τόν Κομνηνόν λαληθή-
ναι, καί ευθύς προσέκειτο τ*?] κλήσιι ό καλός, ό γ^ρυτοΰ^ ο γλυκύς, το 

275 ίλαρόν ήθος, ή μείλιχος καί ψυχή καί οψις, ό καί πραξαι λαμπρός καί 
ειπείν ήδιστος. νυν δε ταϋτα μεν εισέτι παραμένουσι τα προσρήματα καί 
παράτασις αιώνος ου παύσει αυτά τη διαδόσει της μνήμης άθανατιζόμενα, 
ό δέ ταύτα επικαλούμενος άπολιπών ήμας εν τόποις μακάρων εστί, μα
κάριος μεν εκείνος της ευκταίας ταύτης διατριβής, ήμΐν δέ άθλίοις είναι 

280 καταλιπών. ώ πολεμισταί καί υμεϊς άλκήν πνέοντες, ώ στρατιώται δεζιοί, 
οίχεται υμΐν ό σοφός αδελφός ό τάς στρατηγικάς | άναλεγόμενο: μηχανάς foi. 181 ν. 
καί τά τακτικά φιλοσόφων υμΐν, ό τά των άριστων ανδρών άειδων κλέα, 
δι' ών υμάς εις άνδρίαν έτρεφε και εις τόλμαν επήρε καί τή των ηρωικών 
εικόνων ήρέθιζεν όμοιότητι. καί μαθήσεσθε μέν ευ οιδα ταύτα του πατρός, 

285 ος και εις έμπρακτον οιδεν άγειν τά διδασκόμενα, οία πάλαι πολέμων ευ 
είδώς και τά εις μα/ην εύμή/ανός τε καί πολυμήχανος, μεμνήσεσθε δέ 
καί του μεθοδικού εκείνου διδασκάλου καί το πένθος ουκ εστίν δτε παύ
σετε, άλλ' ή μνήμη συχνά καταρρήξει δάκρυα, ώς ει καί πνεύματος 
πνιύσαντος ρυήσονται ύδατα. 

290 Τις δ' αν κατάσχΥ) του πένθους καί τον μικρόν έν άδελφοΤς, ου γλυ
κεία μέν ή κλήσις διά τό πάντη τίμιον, πικρά δέ ή θέα δια το Ζάτ,ρυον^ όν 
έπνεε μέν ό κείμενος ώσεί και αέρος όλκήν; ό δέ καί αυτός όσιουται το 
πένθος καί τήκεται κατά χιόνα καί αναλύει εαυτόν εις Ζάχρυον, βιάζεται 
δέ καί τόν βίον άλλάζαι καί τόν φυσικόν έθέλει κείρασθαι κόσμον καί βα~ 

295 λειν κάτω τό άνθος της κεφαλής καί μεταχρώσαι τήνλαμπράνέπιφάνειαν. 
καί ει μή πολλαί χείρες περί αυτόν καί φυλακαι συχναι, νικαται τω πεν
θεί καί του κόσμου οιχήσεται. ώ μοι θαυμασιώτατε Μανουήλ, πνοή του 
κειμένου, οί μέν πλείους έπί σοι θαυμάσονται τό του πενθείν άπαράκλη-
τον, έγώ δέ ούκέτι καί αυτός τοϋτό σου έκπεπλήξομαι, άλλ* δτι καί ζην 

300 άνέ/Υ) μετά τήν άπόρρηξιν της συμφυίας καί της καλής εκείνου ψυχής 
άπέλευ^ιν. ώ φυτον αγαθόν, ουκ έχεις έτι τόν καλόν του σου κάλλους 
μελεδωνον. δοιη γοϋν σοι θεός τόν δμοιον ει δ'ουν, άλλαπαραμυθήσαιτο, 
ου γάρ σοι ούδ' αύτω μαρανθήναι χ&ιρόζ. ώ σταθηρότης ήθους καί ^ÎQQLÎOC 

282 άείδων κλέα Horn. Ι]. 9, 189 292 cf. Gregor. Naz. epist. 9: σΐ πνέω μάλλον η 
τον αέρα 297 ώ μοί, cf. 27 
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κατάστασης έν ούτως άπαλω τφ σώματι, ώ φρόνησις άρτια καί πάγιος 
νους, οί'χεται σοι ό παιδαγωγός, ο σωφρονιστής, ο διδάσκαλος, ου μόνον 305 
φιλών αλλά καί τά ίσα φιλούμενος, και πνέων εις ψυχήν και πνεό[λενος. 
καί ουκ έπιλείψει μεν ουδέ σέ τα καλά διδασκαλία, του σοφωτάτου έπι-
στατουντος πατρός, έδει δε δμως καί εκείνον παρεΐναι εις πλέον καλόν. 

Τι δέ; υμεΐς μεν ουτο) πένθος ούχ οιόν τε παρακληθήναι πάσχετε, oi 
τεκόντες, οί τεχθέντες, καί ου μόνον, αλλά καί οί λοιποί τζροζ γένους καί 310 
το υπουργικόν καί όσον έν φίλοις και όσους ή λοιπή συνήθεια προσωκείω-
σεν, ό δέ λοιπός δχλος έξω πένθους διάκειται; ώ πένθος κοινόν, ώ δάκρυον 
έξ όλου κόσμου, ουκ ειδον εγώ ποτέ βαθυν ούτω κωκυτόν, ουκ έμαθον 
ούτω βαρυπενθή κοπετόν αλλ' οί μεν δψει παραλαβόντες τον κει'μενον 
ούτω παθαίνονται, ώς ει καί τίνος των γνησιωτάτων έξέπεσον έφείλ- 315 
κετο γαρ εκείνους και μόνος ό της θέας ευγενής χαρακτήρ' δσοις δέ ή 
της φήμης σάλπιγξ εκείνον διεβοήσατο, πάσχουσι τι και πλέον των άλ
λων, άχθόμενοι, ότι μή καί έν χρω θέας καί εις πεΐραν έφθασαν έλθεΐν 
τοιούτου καλοϋ. έχετε διά ταύτα παραμυθίαν οί ευγενείς εγγενείς, ότι μα
καριστός άπήλθεν ό τφ οντι σεβαστός, ή και τούτο προσεπιξαίνει τό 320 
τραύμα της λύπης υμίν, ότι άποίχεται, δν έδει ζην, και δν έχειν υμάς 
έχρην, έχει θάνατος; ώ μακράς μνήμης άξιε, όποιας οί της δίκης τρόφιμοι, 
ώ μή συγκαταλύσας τω βίω τήν ένταϋθα ζωήν, άλλα κείμενος μεν υπό 
γην, ώς ή φύσις τέτακται — καί οΓμοι, δτι πρό ώρας — τη δέ εύκλεία 
ζω ν αθάνατα, 325 

Ή τίς ου μεμνήσεταί σου; καί τη μνήμη τό έγκώμιον έψεται* με-
μνήσεται δέ δ μέν, δπως και εκ μόνης έντυχίας τον θεατήν επέστρεφες, 
γεγραμμένος εις εικόνα τινά θειοτέραν ό δέ καί, δτι τοις λόγοις έρρεες* 
καί άλλος, δπως εις έμπρακτον σοφίαν άνέβης καί εις πραότητα ίλαρύνου 
καί ό μέν θυμός ου μόνον ενδόμυχος τω σφ οίκψ ου παρέμενεν, δν ή σο- 330 
φία εαυτή έπήξατο, αλλ' ουδέ πρό θυρών έκάθητο, ίνα τηλαυγές αεί τούτφ 
μένοι τό πρόσωπον, γέλως δέ ούδ' αυτός παρρησίαν είχεν ουδέ τη του θυ
μού εξωθήσει άντεπεισήρχετο, άλλ' ύποχαλώμενος εις μειδίαμα συνήγε 
μίρος ουκ ολίγον ταΐς του προσώπου χάρισι. καί το πράγμα, εφ' ф μει-
διαν έπήλθεν αν τω Κομνηνφ, ούτως άστειότητος ειχεν, ώς ουκ αν ούδε ό 335 

fol. 182. άμειδής Τίμων | έπέσχεν αν εαυτόν μή διαρραγήναι τω γέλωτι. ούτω 
καθεστηκώς εφ' άπασιν ην καί εαυτόν άγειν δυνάμενος και αληθώς αύτεξ · 
ούσιος. κάντεϋθεν υπόδειγμα σώφρονος ην βίου, καί ου τοις έν ηλικία 

330 ή σοφία έαυτ?) επ. Pro v. Sal. 9, 1 331 τηλαυγε ς—πρόσωπον Pind. Ol. 6, 4; Eust. 
opuse. 133, 36 339 Aci. Aristidi! p. 160 Dind. 
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μόνον, αλλά και τους πρεσβυτέρους έσόφιζεν ώς εαυτόν, και Αριστείδης 
340 μέν ο δεινός ειπείν, έπ«μαρτυρόμενος περίνοίαν τφ αττικό·) Περικλεί, δι-

οασκάλου τάζιν έπ Άθηναίοις ώς προς παϊδας έπέχειν είπεν αυτόν, ήμΤν 
οέ και αύτοΐς ην όραν τοιούτον τόν σεβαστον, και ταύτα εις άκμήν ου πρό 
πολλού προκύψαντα, έθαυμασα ταύτα πολλάκις έγώ, και εκείνος ήκουε 
και ποτέ τό έμόν τούτο θαύμα λόγοκ ήμείψατο, ου πολυστίχοις μέν, μνή-

345 μης δε άξίοις, ώς άρα δεΐ μεμνήσθαι του σεβαστού ονόματος όποΤον εστίν, 
ότι θείον και οίον σέβεσθαι. έφκλοσόφει δε και θεώ μάλιστα πρέπειν τό 
σέβας και δσα του ονόματος τούτου σύστοιχα* εφ' οίς άνεμίμνν)σκε και 
παλαιάς ιστορίας, εν ή βασιλέων ό μέν τις έπεκλήθη θεός εις μέγα τοϋτο 
θαρρήσας κλήσεως, ό δέ τις μετ' εκείνον σεβαστός, μετριάσας ήρεμα τό 

350 όνομα, και επί πασιν ελεγεν, ώς ουκ αν αυτός ποτέ τό σεβαστον όνομα 
ψευσηται παρεκβάς τα θεΤα και καταβάς έκ της των πρακτέων θειότητος 
εις άπερ ουκ αν τις σεβάσηται. ώ ψυχή αοτη σεβάσμια τφ δντΐ και ακρι
βές τό κατ' εικόνα σώζουσα, ώ ψυχή θεόν είσοικισαμένη και αυτώ ζώσα 
και προς εκείνον τυπουμένη και τό κοσμοφανές ρυθμίζουσα προς ζωήν 

355 ύπερκόσμιον, ώς αν έγώ αισχυνοίμην, οοπιρ άνω μέν τό επάγγελμα, κάτω 
δέ ό περισπασμός. ώ ψυχή τη προς θεόν εξομοιώσει τό σεβαστον ου ψευ
δόμενη της κλήσεως, ώ και λόγων λαμπρότητι καί έργων όρθότητι τά 
πρώτα φερόμενος, ώ νικηφόρος έφ' άπασιν άνθρωπος, ώ ύψους του τε εν 
γένει και έν άξιώμασιν, ώ βάθους του εν μετρίω φρονήματος' ανέβαινες 

360 ώσπερ εις ούρανόν μεταρσιούμενος άπασιν άγαθοίς, κατέβαινες ώς εις 
άβυσσον τω άκρω της ταπεινώσεως, ην ουδέ εστί παραβαλεΐν και εικάσαι 
προς ομοιότητα, ώ του προσηνεστάτου και βλέμματος και φρονήματος, ώ 
του προχείρου εύεργετεΐν, ώ της προς ελεον ροπής, ώ του εύπειθους εις 
άντίληψιν, ουκ αν ουδέ δούλος ούτω ταπεινά φρονοιη κελευόμενος και 

365 υπεικων οίς έπιτάττεται, ώς αυτός εις έπικουριαν έδίδου εαυτόν τοΤς θέ-
λουσιν. 

Διά ταύτα και ό μέγας της διακρίσεως οφθαλμός, ό ιζάνσοοος βασι
λεύς, ταϊς δεήσεσι τούτον επέστησε* και ό των βασιλικών ευεργεσιών οχε
τός δι' αύτοο τοΐς δεομένοις έπλήμμυρε, φθάνων μέν άλλως και τόν άγοντα 

370 και προρρέων καθα και ϋδατος ρεΟμα δια πρανούς, χερσί δέ προς άλλαις 
και ταΤς τούτου προς άρδείαν παγκόσμιον διαδιδόμενος. ευλόγησε σε ά 
πτωχός λαός, μετά του προφήτου λαλώ, οίς έκατόγχειρος δίκην τό των 
αντιλήψεων δραστήριον έπεμέριζες. ώ οίκοι θεΤοι, ών έπιστατεϊν προς βα
σιλέως έτέτακτο, ταχύ παρήλθεν υμάς 6 έπικοσμήτωρ, ό εις κάλλος προ-

347 σύστιχα 318 vocabuli βασιλέων s. βασίλεΓς ultima syllaba dignosci non po
test, cf. Eust. opuse. 40, 64—68 371 cf. Nehem. 11, 2: εύλο'γησεν ό λαός τους πάντας 
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άγων και ο επιλεγείς έφ' υμΐν καί άξιος δια το άγαν φιλόθεον. καί κείται 375 
μεν ό μισθός αύτφ τούτων έν ούρανοϊς, ουκ αν δε τις άπαθώς ένέγκοι τον 
τοιούτον ουκ έν ώρα κεΐσθαι υπό γήν. ό δε ένθεος αυτοκράτωρ καί νόσο-
κομεΐν άπέσταλκε τούτον καί νόσους φυγαδεύειν έταξε, καί τό καλόν επι
μελέστατα έξηνύετο. 

Άλλα πόθεν μοι τό της νόσου όνομα έπελθόν βραχύ τι ταύτης λαθό- 380 
μενον αύθις άνέμνησεν; ώ νόσος εκείνη τίθ\υγ\ΐί.ιρος^ τον της σοφίας οίκον 
κατασείσασα καί εις πτώμα βαθύ καταρρίψασα' ώ νόσος πολεμιωτάτη, 
χρυσήν ήμΐν άκρόπολιν τυραννήσασα καί τρόμοις μεν τοις δσημέραι δια-
σαλεύσασα, έκτεφρώσασα δε πυρί τω ένδοθεν. άλλα τί μοι καί κατά της 

fol. 182 ν. νόσου ταύτης βαρύνεσθαι; ης έστι τι καί φιλάνθρωπον, j ότι μη ταχύ 385 
εκείνον ημών άπήγαγεν αλλ* ει'χομεν δυστυχώς μέν, υπέρ γης δ' ούν τό 
καλόν έκεΐνο φώς. είθε καί εις πλέον έτι παρεξετείνετο, ίνα οίκτραν μέν 
αλλ' ούν όψιν την ποθουμένην έωρώμεν καί ταΐς έλπίσιν ήμεν μετέωροι. 
ώ αποδημίας ου μακράς εκείνης, ήτις ήμΐν την ποθουμένην θέαν πορρω-
τάτω άπωκισε. πολλάκις έξεστρατεύσατο πολυήμερος καί τφ μεγάλφ συν- 390 
εξεδήμησε βασιλεΐ, αλλ' ήσαν ήμΐν εκείνα τρυφή καί ειχεν αύθις ή Κων
σταντίνου τον λαμπρότατον αυτής πολίτην. και αύτοϋ τό στόμα της τών 
βασιλικών τροπαίων γλυκύτητος έγεμε, και ήμΐν διεδίδοτο. ήδη δε καί ώς 
έξ εμπορίας ταύτης κερδαλεωτάτης συχνά έπανήκων εκείνος μαργάροις 
τούτοις καί λίθοις πολυτελέσιν ήμας έπλούτιζεν, οις τό στέμμα τό βασι- 395 
λικόν ώραίζεται. νυν δε μικρόν άποδημήσας ούκέτι έπανήλθεν όμοιος, 
αλλά καί έπίκρανε καί ούτι ώλβισεν ημάς* καί βραχύ τι έπιμείνας έτέραν 
εστάλη μακράν καί ην ουκ ηύξάμεθα. έξεδήμει τά πρό τούτου μακρά τε 
καί συχνά, ην δε τά της όδου υπό μεγάλφ φωτί τφ παμφαεΐ φωσφόρφ 
τφ βασιλεΐ* άμέλει καί υπό ταΐς τούτου λάμψεσι βαίνων τζροίγ,οπτε ταΤς 400 
όδοΤς. νυν δε βραχύ άποστάς του φωτός υπό σκότφ γέγονεν. 

Άλλα τί ποτέ υπό του πάθους έξελαθόμην έμαυτου καί ου συνίημι 
ποιών άπερ ουκ έμοί χρεών; αληθή μεν ταύτα πάντα καί κείται άνθρω
πος, δν έδει τηρεισθαι τφ κόσμφ εις γήρας βαθύ* ου τό μέν γένος τών 
άνωτάτω καί πρώτων τής ευγενείας πηγών άπέρρεεν, ό δε λόγος απ' 405 
ουρανού και ένθεος, τό δε ήθος όποιον αν κατακροτήσειεν ό τών θειοτάτων 
αρετών όρμαθός, τοΤς δε εκτός έμβλέψαι θέας άξιος, ώς ει καί ήλιος άνθρω-
πίνην πλάσιν μετεσκεύαστο. καί κείται μέν ούτω λαμπρότατος άνήρ καί 
οίος ουκ έξω κεΐσθαι του παρά πάντων θαύματος, ημάς δε ού χρή παθαί-
νεσθαι άπαράκλητα, οις ού συγκαταλύεται τό παν τη ένταοθα ζωή, άλλα 410 

386 ημών coir, ex υμών 405 άνω , an ανωτάτων? 
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και αθανασία ψυχής πρεσβεύεται καί πτώματος του εις τάφον άνάστασις 
και του καθ' ήμας πήλινου σκεύους ανάπλασες* ουδέ οίκτους πλατύνειν 
καί άναρρηγνύειν εις άένναον δακρύων πηγήν ούτε γαρ θείον παράγγελμα 
δακρύοις μαλθάσσεσθαι τους τοϋ Χρίστου στρατιώτας, οτι μηδέ οι λοιποί, 

415 δσοι κατά των προς αίσθηση πολεμίων άνδριζονται* καί ουδέ τω κειμένω 
τά εις τιμήν όσιοϋται το δάκρυον, είπερ ό μέν—ούτω γαρ πεπείσμεθα— 
τό πνεύμα τω θεφ παραθεμένος το της τρυφής έχει χωρίον, πενθουμεν δε 
ήμεΤς καί εισέτι κάντευθεν της εκείνου χαράς ύποσπώμεθα' ου γάρ αν ούδ* 
εκείνος άγαπωη αυτός μέν τά θεια τρυφαν, ημάς δε κατακλαίειν της έκεί-

420 νου μακαριότητος. χρεών ούν ανενεγκεΤν όψέ ποτέ καί την μέν θάλασσαν 
των δακρύων έκπλεϋσαι καί ένορμίσασθαι, μή καί τω θανόντι άποθύμια 
πράττοιμεν, μεμνήσθαι δέ άλλως αύτοϋ καί τό θαύμα μή άπάγειν της 
ψυχής, τούτο καί τό προς τιμής τω κειμένψ καί ήμΐν άπρόσκοπον. αλλ' 
ουκ οιδ' δπως οις άπετρεπόμην αύθις έμπέπτωκα* ουδέ γαρ εστί μεμνησ-

425 θαι τούτου δίχα του κατενεγκεΐν οάχρυον. καί εσται ήμΐν δια ταύτα, 
ώσπερ δια βίου ή μνήμη, ούτω καί τό πενθεΐν καί ουδέ δακρύων έκτος, 
καν μικρά τις ημών κατεπάδειν λόγοις βούληται καί ίσταν τό δάκρυον. 

Π. 

Λόγος επικήδειος του φιλοσόφου κυροϋ Κωνσταντίνου του Μα-
νασση προς τον άποιχόμενον επί των δεήσεων κυρόν Νικηφόρον 

τόν Κομνηνόν τόν εκγονον του καίσαρος. 

Άρραβία γη πιοτάτη καί μήτηρ γονίμων χυμών, αέρες ευ κεκραμέ-
voi, ζίψυροι μαλακοί, αίθρίαι τήν γην κατέχουσι νοτεραί, ήλιοι δέ θερμοί 
καί διάπυροι τήν χώραν πυρσεύουσιν, έξαίροντες δέ τό πολύ της ύγρότη-
τος, καθάπερ υλην σηπεδόνος έπιπολάζον τοις σώμασιν, έξικμάζοντές τε 

5 τό άχρηστον καί συμπέττοντες τό λειπόμενον, ευώδη πάντα ποιοϋσι, καί 
τά δένδρα και τά φυτά. εντεύθεν καί τό αύτοφυτον ευπνουν καί τό κη-
πευόμενον άρωματίζον ευρίσκεται, ώραια τα πάντα, εύοσμα τά πάντα' 
ούδ' αν φλοιόν φυτού άτιμάσης τους της γης εκείνης τεθηλακότος μασ-

413 πηγάς 415 όσον. 
Codex Barber gr. 240 (olim II 61) fol. 107v—112 = Β 
Codex Urbin. gr. 141 fol. 75—75v=U 

Lemma: . . . . δϊος του φι . . . . ο υ γ,νρον—κομνηνον τον . . . . του καίσαρο; 
Β του μανασση χνρον κωνσταντίνου U 1 άρραβία ποιοτητι και μητηρ U κεκραμμένοι Β 
2 δε om. U 4 κα . . . ε . ύλην Β 4 τε Β: δε U 7 καθε'στηκεν, superscr. γρ' ευρί
σκεται U 8 τεθηλακότας Β—κότα U 
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τους ου2' αν жар^о^ φαυλίσης των ιδρωτών αυτής άπολελαυκός, εν τοίνυν 
ταύτη τη Άρραβία φύεται δένδρον φασί, σπάνιον μεν εν ολίγοις άνατέλ- ίο 
λον λειμώσιν, έπιτερπές δε και χάριεν και όφθαλμοΐς φιλοκάλοις έμμονος 
ασχολία, τούτου και τό στέλεχος εύαυξές, την δε όπώραν Χαρίτων αν τις 
ήγήσαιτο κήπευμα, Ωρών χρυσοστεφάνων γεώργιον, αυτού του Κά/λους 
και του "Ερωτος φυτηκόμημα' έσφαίρωται μεν γαρ καθάπερ δίσκος σελή
νης όλοφαής, τό δε ci πρόσωπον άνθος βαφής ευγενούς περικέχυται* ειποι 15 
τις αν, ώς αίματι πορφύρας θαλασσοβίου πεφάρμακται' άπόζει δε θείαν 
τινά και άρρητον οσφραν. εστίν ούν τό φυτόν τα μέν άλλα καλόν, ώκυ-
μορώτατον δε και φθίνον ταγίως και ^ρυττον μεν άναβαΐνον ελπίδος, πρό 
χρόνου δε ύπορρέον και μαραινόμενον επί τοσούτον γαρ αύτου δίδωσιν 
άπολαύειν, δσον άπογευσαι μέν της όπώρας τόν γεωργόν, είτα πρό ώρας 20 
φευγον οί'χεσθαι. πρώτα μέν γάρ τό δένδρον φυλλοχοει, μετά δέ μικρόν 
και της όπώρας τό κάλλος εις τό σποδοειδές μεταχρώζεται και αντί της 
πορφυρίας αυγής θαψίνην τινά και νεκρώδη χροιάν περιβάλλεται* και τό 
τελευταΓον πεσουσα καθάπερ ëv τι τών πατουμένων κείται κατά τό της 
γης ειδεχθές, ό τοίνυν φυτοσκαφήσας τό δένδρον και περί εκείνο μογήσας 25 
τοιαύτην θέαν ου φέρων δακρύων άξίαν, τους συγγεωργοϋς παραλαβών 
συνθρηνητάς τε του πάθους ποιείται και ώς έπί νεκρω τω φυτω κόπτεται 
και πενθεΤ και τών δακρύων τη άλμη κατάρδει τό δάπεδον. δ μέν δη κατά 
τό obbpov εκείνο λόγος τοιούτος, ει γε τέως μη μύθος τοΰτο άρράβιος. 

Χλλ' ό γε μεγαλόφρων Δούκας και ευγενής καλλιφυές γεωργήσας φυ- 30 
τον, τον καλόν εκείνον φημι Κομνηνόν, και Βρόσοις μέν παιδείας μοσχεύ-
σας, σοφίας δέ νοτίσι κηπεύσας και τήν έκ τών βίβλων άρδείαν ίκανώς 
έπαντλήσας αύτω έπί τε τοϋ άλσους τών ανακτόρων τω λοιπω της έκεχ 
φυτουργίας όρχάτφ περιφυτεύσας αύτω φοίνικος αν εΓποι τις ϊρνος άκρό-
y.o[iov δρθιον, μετ' ού πολύ δέ και όπώραν ώραίαν ίδών ένεγκόν, οποίαν 35 
ταύτην τήν όπώραν ύποληπτέον, είτε τον της όσφύος εκείνου καρπόν, 
τά χαριέστατα ταϋτα δή μειρακύλλια, είτε τά του νοός κυήματα και 
βλαστήματα,—ούτω δή προς μικρόν έπι τω δένδρω ηύτυχηκώς ό γενετής 
και κηπευτής άγλαόκαρπόν τε βλέψας εκείνον και μακαρίσας της ^υχουρ-

9 άπολελευκος Β 8—9 cf. Philostr. II 81, 1 — 4: ούδε φύλλον άράβιον έκβαλεΐς 
ούδε χίρφος απορρίψεις ούδεν έχεΓ φυέν τοσούτον ή γη περ\ τους Ιδρώτας ευτυχεί 10 ανα
τέλλων U 11 δε U: τε Β 12 εύαξε'ς U 13 γεώργιον . . . ' , . ~ του κάλλους Β 
19 γαρ αύτου BU 20 μ!ν Β: μόνον U 21 cuWoposX U 22 της όπ . . . . το Β 

23 περί/.. λλεται Β: βάλλεται U και τελευταΓον U 24 πεσουσα Β: έμπεσόν U εν τι corr. 
ex εν τινι Β 26 τους . " . γγ. ωργούς Β 28 και τών . . . . ' . ρδει Β 82—33 ίκα-
νως . . . ντ . . . . ς έπ' αύτώ Β 34 φοι . . . ος αν Β άκρίκομον Β 35 ορθριον U 

38 γενέτ. σ Β: γενέτωρ U 
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40 γίας αυτόν και ολβιοδαίμονα κρίνας της εύτεκνίας, άθρόον οϊ καικίαν 
έκφυσηθέντα ιδών βαρύπνουν και άγριον και προσβαλόντα τω δένδρω 
σφοδρως και εις φύλλα μεν ουδαμώς αλλ' ουδέ εις κλώνα τόφυτόνζημιώ-
σαντα, αύτόπρεμνον <δέ> κατά γης αυτό καταβεβληκότα και νεκρόν και 
άζων άπεργασάμενον, και ταϋτα ^pl^ov καρποίς, και ταύτα μήπω μηδ' 

45 εις τό άκμαΤον έληλακός, βούλεται μεν άνδρίζεσθαι προς τό πάθος υπό 
μεγέθους της φύσεως και τφ του σύμφυτου βάρει φρονήματος προς την 
συμφοραν άντέ/ειν πειράται, ελέγχεται δ' δμως νικώμενος τω κακψ και 
εις οδυρμόν και δάκρυ καταφερόμενος. βέλος γαρ τοι πευκεδανόν κατά της 
αύτοϋ καρδίας άφήκεν δ θάνατος* καί ό χρόνος ούδέπω δεδύνηται το βλήμα 

50 ταύτης άκέσασθαι, μένει δέ το τραύμα καί εισέτι ώμον καί άπέπαντον καί 
ή σμώδιξ έπηρται καί νεάζει τό οίδημα· εντεύθεν βέλος οδύνης κατά των 
σπλάγχνων άσίδηρον φαίνεται καί των πνευμόνων άνθάπτεται καί κατά 
βάθους χωρεί καί άλγύνει την αίσθησιν. καί τοίνυν αυτός τε φωνήν πανό-
8^ρτον ίήσι και ΆρψοτίΚόγ,ου^ ετέρους ζητεί καί συναυλίαν πενθίμην προσ-

55 εταιρίζεται. 
Τί τοίνυν ημείς επί τούτοις καί ποίαν τραπώμεθα; πενθήσομεν τον 

πεσόντα καί συμπενθήσομεν τω πατρί ή τους θεσμούς της τέχνης αίδεσ-
θησόμεθα; άνολολύ!;ομεν καί κοψόμεθα, tv' εντεύθεν τό φίλιον πιστώσω-
μέθα, ή φυλαζόμεθα του χρόνου τό στόμα, μη τ*ης άκαιρίας ήμΐν έπιμέμ-

60 (ψηται; ό πέπλος) του λόγου τφ πορφυρέω μόνφ καί τω λευκφ των επαί
νων έξυφανθήσεται ή καί του μέλανος συγκράματος των πενθητηρίων 
προσδεηθήσεται; αλλ' ει μεν άπλώ^ άνθρωπος υπόθεσες μοι του λόγου 
προέκειτο, ίσως (ουκ αν) ήσχ(υνόμην μονφδους) έπισπένδων τω κειμένφ 
μολπάς· νυν δέ άλλ' αυτόν εκείνον (άφ)ορώμαι τόν πολύν Κομνηνόν. . . . 

C5 μιλ / (λ)όγιον καί πολλά τοΐς ρητορικής θιασώταις συνορ-
γιάσαντα καί.ω φοσ φλεβών, ^iboixa τε, μη προς τό πέν-
θιμον ψαλάξας την λύραν. . . ν . ε αν γραφήν 
άποίσομαι ενδικον, ώς έςαγώνιος φέρομαι, ο τοίνυν του λόγου κρατήρ. « . 
• κ έπιστεφής τφ γλυκάζοντι ώσπερ 

70 μοις επιταφίων. 

40 αυτόν Bü ολβιόδαιμον U . ρ . • . ς τ . "ς εύτεκνίας Β іброоѵ κακ'αν U 
41 έκφυσσηθέντα Β προσβάλλοντα Β 42 φυλά Β 44 αζωον U 45 έλ . . κος 

β . ύλε . . μεν Β 46—47 προς την συμφοραν om. U 48 γάρ τι Β 51 post, οίδημα 
explicit U 53 βάθη 56 τραπώμε . . πενθήσομεν 57 κά . . . μπενθήσομεν 

58 ανολολύςομ . . και κοψόμ . . . . ε'ν φί . ι . . πιστωσώμεθα 
59 της . ' . αιρίας ήμΤ . . . ιμεμ . . . 61 έξυφαν . . σεται ή και τ . . . . 

έλανος . . . . άματ νθητηρίων 62—63 μοί . . λο . . προέκειτο . 'σω . . . 
64 μολ. . / ν υ ν ορώμαΐ τ. πο ηνο . . 67 ψαλλάςας 67^68 γρα

φήν . ' . οίσομαι εν . " . κον 68 κρα . η . . . 
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"Аѵ τω ρωμ «ѵ. οοίών αύτω πληγών γενναίων 
fol. los Οπό του των π;λεμίων έγκοπεισών, | της μεν κατά του μετώπου, της δε 

κατά της /ειρός, τότε μεν περιιέναι την πόλιν δημοσιεύοντα τάς πληγάς 
και ένσεμνυνόμενον ταΐς ουλαις και σημεία ταύτα; της οικείας γενναιοτη-
τος προϊσ^όμενον. έπεί δε και τον βιον έμελλε τελευταν, τοΐς παισίν έπισκή- 75 
ψαε και <ει> τις άλλος κατά γένο; οικείος, /ώσαι μεν τύμβον έφ' ικανόν 
άναβαίνοντα υψος, άνεγεϊραί δε οι και στηλην εις ακριβές το είδος έξει-
κασμένην και δη και τα των βλημάτων σύμβολα σωζουσαν, ίνα δήθεν το 
κλέος άσβεστον ε/η. ό δε κλεινός Κομνηνός έκ δύο μεγάλων πραγμάτων 
τό έπίσημον έχων, αίματος τε δηλαδή μεγαλογενους και λόγου περιου- 80 
σίας, ουκ έμεγαλοφρόνει μεν έπί τούτοις ουδέ ώφρύαζεν ουδέ κολακείας 
γαργαλισμοίς εαυτόν παρεΤχεν ιππάσιμον* έτήρει γάρ την ψυχήν τοις προς 
χάριν λαλουσιν άνεξαπάτητον. δμως γε μην έν τοις απάντων ί^ίρετο στο-
μ,ασι και υπέρ τους ήλικιώτας ήκουε κάλλιστα, ό ευ γεγονώς, ό καλός, ό 
μειλίχιος, ό τόν \oyo\f πολύς, ό έκ καισάρων, ό έξ άνάκτων. και ταύτα ου 85 
μ,όνον έως έτι τοις γεηροις έτριβετο πράγμασιν, άλλα και προς τόν άγήρω 
κόσμον μεταταξάμενος. ου μνήμην έαυτω και τιμήν έπενόησεν από λαμ-
πρας οστοθήκης και χώματος' άρκεΤν γάρ εις κλέος αυτόν έαυτω και τους 
λόγους ένόμιζεν, ους θαυμασιαν τήν προς αυτόν έμφέρειαν γράφοντας 
έλιπεν. εφυ μεν γαρ ουκ έκ Πέλοπος ουδέ Κέκροπος, φαύλων ανθρώπων 90 
και ούδ' ακριβώς Ελλήνων αλλά νόθων και έπηλύδων και τύχη μέν δυσ-
μενεΐ χρησαμένων μέγα δέ νομισάντων τό έγγραφήναι εις ^Ελληνας, αλλά 
γένους έκ δυοΐν μέν αιμάτων ηρωικών κρεμάμενου, πορ^υρίου χρώματος 
είπη τις αν και βύσσινου συνελθόντων εις έν και τόν πέπλον τούτον έξυ-
φηνάντων του γένους τόν κάλλιστον, ου μύθους δέ και θεούς ασελγείς 95 
αύχουντος προπάτορας, αλλ' ευ μέν κατεσκευασμένους τα ές άλκήν καί 
ρώμην σωματικήν ευ δέ πεφυκότας τα προς στρατηγίαν και μεγαλόνοιαν, 
καί ου μάλλον τφ άνθει χοσ^ου^ίνου της άλουργίδος ή τήν άλουργιδα 
καθωραίζοντος. ώς γάρ ουδείς ανθρώπων τό ρεύμα τών ηλιακών ακτινών 
ήγνόησεν ουδέ τό της εκείθεν άποσταζούσης ζωογόνον δυνάμεως, ει μή юо 
που τις άφεγγές δεδυστύχηκε φέρειν τών οφθαλμών τό λαμπάδιον, ούτως 
(ουδείς άγνοεΐ τάς) Κομνηνών καί Δουκών άρετάς, δσαι τε σωματικαι καί 

73 περί . . . τήν 74 ταΓς . . λαΐς 74—75 γενν . . ότητ . . προϊσγ^ . . ενόν 
76 γένο . . ι . εΤος 77 ύψους ακριβή 79 ο4 κ . . ινος ante πραγμάτων 

iu marg: . . . . εν 81 έμεγ . . οφρόνει 82 έτήρε: . * . ρ 89 προς αυτών 
90 ελίπ . . εφυ 93 δυοΤν μ , ' • αιμάτων κρεμάμενων 94 κα\ τ. . 

πέπλον 96 αύχουντος . . . πάτορας 97 πεφυκοτες 98 Υ^οσμονιχενους, 101 λαμ-
τάΒιον ο . " . . . . 
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*πόψιαικαίδσαικεκρύφαται. καν ει βούλοιτό τις έπι τάς πρώτας άναδραμεΐν 
του γένους αρχάς και τάς πρωτογόνους ρίζας περιαθρήσαι, άλλον αν ηρώων 

105 άναγράψη κατάλογον, πολλφ των οιογενών εκείνων και θεογενών σεμνό-
τερον και θειότερον* έκάτερον γαρ τών γενών, καθ' εαυτό έκπρεπές γινω-
σκόμενον, ετι μάλλον έκ της επιπλοκής και της εις εν άνακράσεως υπήρξε 
θαυμασιώτερον, ώς ει' τις κάλλος χειμείας έπικεράσοι χρυσφ ή βάμματα 
πορφυρέφ προσεπιρράνοι σταλάγματα χρυσεα και μιαν έξ αμφοτέρων συν-

110 ανυφάνοι τα.'νίαν χρυσεοπόρφυρον. 
Τίς ουκ ο!δε τον πολύν εκείνον και γενναϊον εν βασιλευσιν Άλέξίον; 

τίς ουκ οιδεν Είρήνην την έν βασιλίσσαις έπ' αρετή περιλάλητον; ων του 
μέν την παλάμην έφριξε Πέρσης και Σκυθης νομάς άμαξόβιος καί γένος 
έτρεσε γαυρον γερμανικόν της γαρ αιχμής αυτού πολλάκις έγεύσαντο. 

115 της δε τό φιλόθεον ή σωματοφορος κέκραγε μάρμαρος, μύρου δεξαμενή 
χρηματιζουτα δι' αυτήν, από φλεβών άνειμένων άναπιδύοντος. αϊ μέν δη 
πρωτόφυτοι ρίζαι του γένους τοιαυται τω υμνουμένω· τί γαρ δεΤ με και 
τα ετι τούτων παλαίτερα υποσκάπτειν καί τάς άρχαιογονωτέρας υπονο-
μεύειν αρχάς; 

120 Τί δέ ό πάππος ό καίσαρ ό μεγαλώνυμος; τί δε ή προ^Ύ\τωρ ή -κορ-
φυρόβλαστος; γένος μέν αυτών έξυμνεΐν ταύτόν αν εί'η ποιεΐν ώ: ει τις τον 
εσπερον λέγει καλόν καί τόν στίλβοντα' εκείνο δέ άρα καί εγγύς αμήχα
νων, τζοτίρφ μάλλον εκείνων τό έν λόγοις χράτος δοτέον και τίνα θατέρων 
θετέον φιλοσοφώτερον. ει γάρ αληθές καί έν άλλοις έκεΤνο τό του ΔαυίοΤ 

125 ώσπερ δητα και αληθές, τό «θεός κατοικίζει ^ονοτρότζους έν οίκω», έτι γε 
μην καί τό ταύτοδύναμον τούτο καί εις ίσον έρχόμενον «αίεί τόν όμοΐον 
άγει θεός ες τόν δμοιον» — παραρτυτέον γάρ τφ ήμετέρω κρατηρι και τι 
έλλήνιον—, ενταύθα μάλλον ου διαπΤπτον ευρίσκεται ούδ* άποψευδέστερον 
στόματος έξεμούμενον. καθάπαξ γάρ τω ποταμω της σοφίας τά χείλη 

130 προσεπερείσας έκάτερος, ολφ μεν στόματι τών τούτου ρείθρων άπήλαυε 
καί έπίμπλατο, έωκει δέ καί εισέτι διψώντι καί άποστηναι ουκ ήθελεν. ώσ
περ φοινίκων έρνη δύο νεαρά καί άρτίφυτα παρ' άλλήλοις έστώτα καί όμου 

103 κεκρυφ . . . . καν 105 θεογενών — διογενών superscr. posteriori voci ar 

priori β(?) ÌOG τών γε . . ν xx . . " . . ' . έκπρεπές 108 θαυμασιώτερον . . 
ει τις 108—110 an έπικεράση — προσεπιρράνη — συνανυφάνν)? 112 ον τουμίν 

113 εφρι . . πε'ρσης 114—115 πο . . άκις έγεύσαντο, τις бі 115—116 δεξαμενή 
χρηματιζουσ . . ι'αύτήν, cf. Typicon Isaacii, filii Irenes, cap. 36: μύρου σαφώς ύποβλυ« 
στανοντος έν τω τάφω της γεννήτριας μου 116 άναπιδύοντος, coir, ex άναπηδ. 

117 πρωτο'φυται 120 τι . . . πάππος 125 Ps. 67,7 127 άγειν, cf. Horn. 
Od. 17,218 κρατηρι; κρατερώ 131—132 ώσπε . . οινικών 
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κηπευόμενα έρίζειν άλλήλοις φασίν oi σοοοί και άμιλλασθαι ζήλφ τινι φυ-
σικω καί άρρητω, πότερον εις ήβης άναβήσεται μέτρον και ήλικιωθήσεται 
βελτιον, ούτω δη κάκείνοις ε/ειν προς αλλήλους συνέβαινεν ουράνια γαρ 135 
οντες φυτά και αυτοί, ει γε και πας άνθρωπος, καθά που πεφιλοσόφηται 
Πλάτωνι, και τήν έπαινουμένην εριν φέροντες έπικάροιον και οίον ειπείν 
έμφυτεύσιμον ταις (διανοίαις) έφιλονείκουν, ποιος ύπερδραμεΐται τον έτερον 
και οπωροφόρος φανήσεται πρότερον. νόμω δε συζυγίας εις σύμπνοιαν 
άλλήλοις συνδούμενοι, ουδέν ήττον και τω λόγω του συμφιλοσοφεΐν τάς 140 
ψυχας (συνεκέκ)ραντο* και εν άλλήλοις έτύγχανον κείμενοι συντρέχοντες 
τε και άντιτρέχοντες και οτ άκρώρειαν της φιλοσοφίας 
φερόμενοι, ώς μάλλον μεν της εκ της συνοικίας ταύτοψυχιας τήν εις 
τα μαθήματα θαυμάζεσθαι σύνεσιν, μάλλον δε της φιλοσοφίας τήν 

fol. 108 ν. ζηλωτήν έκείνην συμβιωσιν (τούτων), και ό μεν | εν άνδράσιν δπερ Πυ- 115 
θαγόρας ό .Σάμιος ή Ζήνων ό Κιττιεύς, ή б' εν γυναιξίν δπερ Θεανώ και 
Σαπφώ' μάλλον δε ό μεν Πυθαγόρου και Ζήνωνος υπερεϊχεν, ή δε *Ιπ-
παρχιας και Θεανους των κοσμίων και φιλοσόφων, τοσούτον μεν γαρ 
ό καισαρ έκράτει των τότε λογίμων, δσον εκείνη του θήλεος, τοσούτον 
δε και αυτή τάς ομογενείς υπερέλαμπεν, δσον τάς πονουμένας περί τα- 150 
λασίαν φιλόσοφος, και ήν όντως θαυμαστον το γινόμενον" σχεδόν γαρ 
πάντας ό άνήρ υπεραίρων, τους μεν τω μεγέθει της φύσεως, τους δε 
τφ περιττφ της παιδεύσεως, άγχωμάλως πως και έξ Γσου προς μόνην 
είχε τήν γαμετήν. ήν δε φασιν έκεΐ(νος πραυς εν) ταΐς συζητήσεσιν, 
ου μάχιμος τις και δύσερις καί, ει τον ογκον βαρύν της τύχης έπεσύροντο 155 
(έκ παν)τός τρόπου νικαν βιαζόμενος, ώσπερ δή τρόπος πολλών, ουκ όν
των μάλλον ή θελόντων δοκεΐν. άλλα καί τό γαλήνιον έσφζε καί το εμ
βριθές συνδιέσωζεν. ώς δε εγώ τίνων ήκουσα φιλαληθών ανδρών και ων 
ουκ οιδε τοΤς χείλεσι παραφύεσθαι κώνειον κολακείας, ό μεν εις τον Στα-
γειρίτην το μεγαλόνουν, τό δε ήθος εις Μάρκον άνέφερεν, ήν γάρ όμου φι- 160 

133 φασ\ . . ' . . οφοί και άμιλλα . . . . ζήλω, cf. Apostol. 5,5 134—135 ήλι-
κ.ωθήσεται β . . . . ον 136 κ . ί που πεφιλ . . . φηται, cf. Plat. Tim. 90 A; 
Plut, de orac. Pyth. 400 Β 138 έμφυτε. . ιμον 130 ν . ' μ . Ы 140 άλλήλως 
140 συμφιλ . . οφείν J41 ε . ύγ . ανον κείμενοι 143 τή α μαθήματα 
145 σ . . β'.ωσιν 145—146 πυθαγ άμ'.ος ή εύς . . . εν 
147 μάλλον . . ô μεν πυ . . . .ρου 147 — 148 ύπερεΐχ . . . ίππαρ θεα
νους 148 φι . . σοφών τόσο . . . . μεν 149 λογίμίυ εκείνη 150 αυ
τή . . ς ομογενείς υπ · . . λαμπεν ΙδΟ —151 πον . . με'νας περί ταλασί . . . ιλο-
σο^ος 152 μεγεθει . . . φύσεως 154 τήν γ . . . τήν 155 an έπέσυρον, το — 
νικαν βιαζ ? 156 έκ παντός κτλ. cf. Epictet. fragra. 39: ζητών τήν άλήθειαν ου 
ζητήσεις τό έκ παντός τρόπου νικαν 157 θελ . . των, cf. Aesch. Sept. 592 Dind. 
και . . γαλήνιον 159—160 σταγειρ'.την καί μεγαλόνουν 

20* 
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λόσοοος και φιλόδωρος, ή δέτήν μέν εν λόγοι; παιδείαν άλλη τις 'Υπατία, 
το δε βασίλειον άμα και γλαφυρόν και /άριεν του ήθους Κλεοπάτρας ουδέν 
άπελείπετο" ούτως ην εκείνη και τον τρόπον αστεία και τόν λόγον έπί*/α-
ρις. τοιαύτα μεν δήτα τω νεανία τα εκ πάππων σεμνολογήματα. εγγράφω 

165 γάρ τοι τω κύκλω τούτω τω ίερω και τον σοφόν λογοθέτην, τον αύτοϋ μη-
τροπάτρων^ άνδρα και τω λόγφ περιφανή και τό γένος αίδέσιμον, έζ Αι
νείου γαρ και 'Ρωμαίων την του γένους ειλκε σειράν, άνδρα τω αέν λαμ-
πρω του λόγου τό γένος έπικαλλύνοντα, τω δε στασίμω του ήθους τον 
λόγον έξευγενίζοντα. 

170 Ό δέ πατήρ; ή δε μήτηρ; αυτός δε ούτος ο κείμενος; ποίοις χρώμασι 
λόγου μορφωθήσονται και γραφήσονται; ώς καλοί μεν και καθ' εαυτούς 
και Μώμου χείλεσιν άθιγεΐς και ουδέν ενδεείς των οσα περιποιείται τοις 
άνθρώποις τό εύδαιμον, καλλίους δέ άρα συν άλλήλοις ορω^ίνοι και μετ' 
αλλήλων λεγόμενοι, οι μεν οτι εις βίον παΐδα τούτον παρήνεγκαν, ό δέ δτι 

175 ЫѵЬроь τοιούτου βλαστός έκφυήναι ηύτύχησεν* ούτε γάρ εκείνους έχρήν 
ετέρου χρηματίσαι πατέρας παιδός, δτι μή κατ' εκείνον κάλου και (μέγα-
λο^νώμ,Ό^ος^ ούτε μήν εκείνον υπό τοκευσιν έτέροις πεσεΐν εις τόν άμε-
τροβαφή τής γενέσεως ρουν. ολβία μέν ή άμπελος και καθ' έαυτήν, αλλ' 
όλβιωτέρα μετά του ί^ότρυος^ και τό φυτόν τω καρπω μεταδίδωσι καλλο-

180 νής, και ή όπώρα τό τρέφον δένδρον έπικοσμεΤ. 
Δείγμα των του πατρός αρετών και λόγου μέν πόθος και βίβλων έρως 

και περί τήν φιλοσοφιαν σπουδή και τό φιλομαθές και φιλόμουσον καίτοι 
γάρ στρατιώτην ελκοντι βίον και περί τόν τής άσπίδος πόρπακα κατατρι-
βομένω και περί δόρυ χαλκοβαρές, δμως και πυρ φιλολογίας έντρέφεται 

185 και ζήλος χαρίτων ρητορικής, και οι πιμπρα τήν καρδίαν άξύλω πυρί' 
άπρίξ ουν ταΐς βίβλοις προσπέφυκε και κραταιώς των λόγων έξέχεται και 
ώς oi πολύποδες φασι των πετρών καν βία τις αυτόν. . . θειν άντιπερι-
έλθη, τ φ μέν σώματι δήθεν τών μαθημάτο^ν αποστατεί, ή δέ οι ψυχή 
τής εκείνων έξήρτηται ίυγγος. σο^ο\(χ, μέν δη και ταύτα καρδίας είσί 

190 φιλοκάλου και ευγενούς και έναργώς έχείνω βιώσειν ώς αποσπάς έστι χρυ-
σεοφύλλου φυτοΟ και ώς καρπός εκείνης αυτόχρημα τής ρίζης τής ιεράς, 
τό γε μην περί τήν (γωρυτόν δεξιόν) και τήν νευράν ευφυές και τό κατά τους 

101 λογοις . . . δε'ιαν ύπα . ' . α 162 βασίλει . . αμ* 16'4 δήτα: δή τα 
167 σειράν . , δρα 170 ή δ . . . . αυτός 172 μώ . . . . ' . λεσιν 172 το άνθρο·>-
ποις το 174 παρήνεγκεν, οι δε 177 . . . ος . . w . . . . ' . . ~ . νον υπό πεσεΓν: 
παισιν 181—182 έρως κ φίαν σπουδή 183 ασπ . . . . πορππικα 
185 ρητ . . ικής 186 ·κροσ . . . υκε και 187 αυτόν (ο cor Γ. ex ω) 189 εκείνων 

y f 

. . ήρτηται 190 έκει βιώσειν, exsp. έκείνω έκβεβαιουσιν ώς . . σπας 
192 τήν . . . · υτον . . ξι . . και 
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νευροσπαδεΐς ατράκτους στοι/όν—θαττον γαρ αν τις ϊοοι φασί (τον ήλιον) 
του ΰρόμου παραπλαγ/θέντα του φυσικού ή της τούτου πΤπτον χειρός κω-
φόν τό βέλος και άνεμώλιον. άλλα τουτό γε ου μόνον 'Ρωμαίοι και Σκύθαι 195 
και Ιταλοί και οίδασι και κηρύττουσιν, άλλα και Κόλ/οι και Σαυρομάται 
καί oi τάς υπώρειας του Καυκάσου νεμόμενοι και οι των Φάσιοος ρείθρων 
του βαθυχεύμονος πίνοντες. ου γαρ μόνον ήνίκα οί πρώτως επί τάς γνά
θους ϊουλος ειρπεν oboi εν τω άκμαίω μόνω της ηλικίας καλώς άγαν 
έ3αλλε και επιτυχώς και τόν ήλικιώτην δμιλον υπερέβαλλεν υπέρ τον Γότ- 200 
θον εκείνον και τόν Ίνδόν τοξαζόμενος, άλλα και τόν ώμογέροντα υπερ
βάς και ήδη κε/ιονωμένος τό τρίχωμα, τόν αυτόν και εισέτι τό βέλος 
άφειθη κάκεΐσε κατέσκηψεν, οπουπιρ αν ή χειρ του βαλόντος έκέλευσεν, 
είποι τις αν ώς νω και ψυχή διοικούμενον και της βουλής του πέμποντος 
αισθανόμενον, ώς τό κοινόν έκεΤνο παροιμιώδες και πολυπάτητον άληθεύ- 205 
ειν και έπ' αύτω, κορυφών άποφαινόμενον είναι νεότητα την των αετών 
παλαιότητα, πολλά μεν τά έργα της τούτου χειρός και πάντα λόγου και 
θαύματος άξια# έμοι δε προς άλλα έπειγομένω και εξ ενός άπόχρη βλήμα
τος παραστήσαι τό περί ταύτα του ανδρός περιδέξιον, τόν άετόν φασίν από 
του πτερώματος. αρχήν ποτέ οί μεγάλης έμφάσεως πεπιστευμένω έπέ- 210 
θεντό τίνες άνδρες τών κακοσχόλων και ιταμών και ων ή καρδία προς 
νεωτερισμούς άναθερμαίνεσθαι πέφυκε και φθόνου μεν αί ψυχαί, αίματος 
δε διψώσιν αί δεξιαί, ή μάλλον ειπείν τάληθές, πώλος άποπτυστήρ χαλι
νών ή ταύρος οίστροκέντητος έχρημάτισε. και της υπό τόν αυτοκράτορα 

fol. 109 δουλοσύνης τον ζυγόν έκλακτισαντες έπήεσαν θράσει | και θυμω στρατη- 215 
γούμενοι, ώς αύτοβοεί την τε πόλιν και άναρπασόμε-
νοί' (έπεί δε) μή κατά νουν αύτοίς έχώρει τό πράγμα, και μηχανάς ~ρ(οσ~ 
επήγον και λί)θους ήκόντιζον και τα πυργώματα έμωλώπιζον. 
εις δέ τις τών θρασυτέρων αιδώς έγινώσκετο, και τών 
κατά του γενναίου δυσφημημάτων ινζηορ(ιίτο αΓσχι)στά 220 
τίνα ρήματα μανίας αν τις ειπεν іт.уоѵоѵ σιελον και τό όλον εί-ειν 

(στομ)ατος ασελγούς.. . . κλυτον κακόγλωσσου βλασφημίας 
ν\ριυ^ιτο ^υσοσμον και ήν ου (φορητόν το γινόμενον.) ήν δέ τηνι(καυτα). . 

193 στοιχον (ex coir.) quid sit, nescio 194 πίπτοντος 195 άλλα (άλ incerta) 
196 κο'λχαι 197 φασίδος 201 cf. Plut. Mor. 181 Β 202 τον αυτόν, an adden

dum est τρόπον? 204 ψυ . . " . . ". . κούμενον 205 πολυπα . . . . ν άληθεύειν, 
cf. Ps.—Zenob. 2,38. 207 μεν . . έ'ργχ 208 χλλου; ένο; . . όχρη 210πτερ . . 
. . . αρχήν έμβάσεως 211 xat . . . . αροία 212 an φόνου μεν? 21ο αί Βεξ. . 
. · . . . λον ε\πε7ν πώλος άποπτυστήρ χαλ. cf. Oppian. Hal. 2,11 214 καί τ 

αυτοκράτορα 215 έκλακτίσαν . . , ' , ' . εσαν 216 . . . αρπασ . μενοι 
217 αύτο . "* . έχώρει 218 ήκοντ·.ζο . . . τά 219 εγινώσ . . . κα\ τ . "ν κατά 
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. . . ούτε ακριβώς ήμερα τον αέρα διαλευκαίνουσα ούτε μην βαθεΤα νϋς 
225 αοεγγής, αλλ' οποίαν τήν άμφιλύκην φασί ποιηται. ουκ ένεγκών τοίνυν τό 

εκείνου φλήναφον ό άνήρ, άλλα τήν καρδίαν υπερπαθήσας φθάνει μεν το 
τόζον γυρώσας και βέλος ένθείς τη νεύρα, της δε φωνής καταστοχασάμε-
νος και ώς επί σχοτ.ον έκείνην ίθύνας τον άτρακτον, έτυχε κατά μέσου του 
στόματος τον κακοβοαν εκείνον βαλών τό <δέ> βέλος οξύτατα διαπτάν και 

230 της ασέμνου γλώσσης γευσάμενον βαρείας τε δίκας αυτήν εισπραξάμενον 
έπ' αυτό τό ινίον διέσχε—της ευστοχίας, ώ δίκη και νέμεσις. τί δήτα τοι
ούτον ô υμνητός εκείνος Εβραίος επί τη τοζοσυνη κατώρθωσεν; ^ζοϋτο μεν 
ούτως έξαίσιον και έγγυς άπιστούμενον τω τεραστίφ του θαύματος, ό δε 
αλλά καίτοι μέγας ων έν τούτοις και τοΐς τοιουτοις, ουδέ της *Ερμου κο-

235 νίστρας αφίσταται, αλλά και βίβλους σοφών άνελίττει και πόνοις ανδρών 
παλαιτέρων προστέτηκεν. εντεύθεν και περί τό έπιστέλλειν άγαν δεξιώς 
κατορθοΤ, ουκ άπελέκητον λέξιν ουδέ φλοιού μεστήν έπιστοιβάζων τω 
γράμματι, αλλ' ευ μάλα προς τό λεΤόν τε και ευφράδες τό παν άποξέων, 
ώς έπικαθήσθαί οί σειρήνας τινός άστειότητος. καν ζήτημα τι παρεντεθή, 

240 τό πόριμον αυτού και τό μεγαλογνώμον έκλάμπει. και τόν στρατιώτην 
γνωρίζει κατά καιρέν και τόν λόγιον δτε δέοι παραγυμνοΐ' ούτε τά δπλα 
του λόγου οπιο\ινοΧ ούτε τόν Έρμήν του 'Άρεος άποζεύγνυσι* και τόν όπλί-
την τοις λόγοις έπικοσμεϊ και τους λόγους άγευστους τών άρεικών ουκ έα' 
και έστιν ούτως ειπείν ΆστεροπαΤος έτερος άμφιδέξιος. τόν μεν δή π(ατέρα 

245 εικόνισε) και άτελέσι βαφαΐς ό λόγος και μόνην χα-
ράττειν δυναμέναις σκιάν, εικόνισε δ' ούν. 

Ή δέ μήτηρ; άλλα πώς αν αυτήν διαγράψω; του λόγου ιλιγγιώντος 
αισθάνομαι προς τήν έγχείρησιν της μορφώσεως και προ της πείρας τήν 
έπιτυχίαν άπαγορεύοντος. άγαλμα κοσμιότητος, στήλη φρονήσεως υπέρ 

250 τήν Τωμαίαν Κάμαν, τήν σωφροσυνην και φιλανδρίαν υπέρ τήν Λαοδά-
μειαν, φιλοσώφρων ώς ή Σωσάννα και ανδρική ώς Δεβο>ρα' ιπποκομείν 
μεν ούτε μαθουσα ούτε άςιουσα, οποίαν τήν βάρβαρον έκείνην ή ποίησις 
ιστορησεν Άνδρομάχην, τω δέ περιττω του φρονήματος και τω σεμνφ της 
μεγαλονοίας ου τά κατ' olxow μόνον ευ δυναμένη διατιθέναι, άλλα και περί 

255 μεγάλων συμβουλεύσασθαι γλαφυρά και μεγαλεπήβολος, ή δέ ουδέ Τραμ-

224 βαθε? . . ς άφεγγής 225 όποια φιλύκην, cf. Horn. II. 7,433 
τον εκείνου 232 κατώ . . ω . . · τούτο 234 κα\ το μέγας 236 προετε'τηκεν 

237 άπελε'κυτον ουδέ φ . . . . μεστήν 239 ώς ' . . . καθησθαί an τινάς? 
240 μεγαλογνώ αμπει 244 cf. Horn. U. 21,163 247 του λόγου του 

ιλιγγιώντος (corr. ex ήλιγγ.) 248 προς τ . . πείρας 250 σωφ . . . ' . Ρ ην . 
. ". . ανδρίαν 252 cf. Hora. II. 8,187 255 μεγάλων σ . . βουλεύσασΟαι 
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αάτων έστιν άδίδακτος ουδ' ώς ούτως ειπείν άγροικική τις και άμ,ουσος, 
αλλ' ευ αέν έπίσταται γράφειν δακτυλοις πτηνοΤς, ευ δε τάν λόγον iv ćui-
λιαις συνειρειν καί ώς αν τις νόμων έθάς διαλεκτικής. τοΤς δε λάγοις και 
το άστεΐον μέν έπανθεΐ, αλλά καί τό στρυ^νον άνακέκραται. καί γράφει, 
και ταύτα συν τα/υτήτι, και ταύτα καλώς των κατ' оЬлоѵ φροντίζει, ειοον 260 
εγώ πράγμα και θάμβους έπλήσθην τον μέν εις ipyov ότρύνει, άλλου 
πυνθάνεται, ει κατώρθοηαί οι α έπιτέτραπται, τον δ' ευθυνει περί τα εν 
χερσί, καί τούτο ευ μάλα ήπιως καί προσηνώς, καί το έπι/αρι σψζει καί 
το ήρωικον συνεμφαίνει. 

Τηλικούτους δήτα προγόνους ηυτυχηκότι καί τοιώνδε γεννητόρων εκ- 265 
φύντι ευθύς μέν από πρώτης προσώπου τε άστειότης αυτω καί χάρις ήθους 
ένέπρεπεν. έλαμπεν ώραιότης μορφής, συνεπέλαμπε δε οι καί καλλοσυνη 
ψυχής καί ώς εν κατοπτρφ τω ανθεί του κάλλους τά ευγενή τής καρδίας 
κινήματα τε καί σπέρματα διεφαίνετο. έπεί δε τό βρέφος έλάσας επί τήν 
παιδικήν ήλικι'αν ανέβαινε καί εις μειράκιον ήδη παρήγγειλε το τε φως 270 
αυτω τής φυσικής συνέσεως πλέον έπηυγαζε καί ή έκ τής μαθήσεως γνώ-
σις προστιθεμένη τηλαυγεστέραν αυτήν καί έκδηλοτέοαν καθιστή, εντεύθεν 
παραλαβοϋσα τούτον ή πρώτη των παιδευομένων τροοος ή γραμματική 
καί των εαυτής ουθάτων κορέσασα καί άδρύνασα προς την πυρίπνουν ρη-
τορικήν παρέπεμψεν ώς εις ? παιδοκομήσουσαν τά τελεώτερα 275 
καί περιβολαΤς άβροτέραις κοσμήσουσαν, ήδη δε καί τοις λογίμοις έγγρά-
ψουσαν και πολιτογραφήσουσαν εις τους σοφιστάς. κάκεινη καί ειδεν ασμέ
νως αυτόν καί ένηγκαλίσατο καί προσεφ(υετο καί) είσεποιήσατο καί εις τό 
ταμεΐον είσαγαγουσα του εαυτής πλούτου καταπολαύειν παρεκελευσατο, ου 
μήν άλλα καί. . . αυτού εις τήν παρ' αυτή πυράν καθεϊσα τήν 280 
α^λογοΊ καί ουδέν ευρηκυΐα σκληρόν ουδέ σιδήρου ζ. .ω περισ. • . . άλλα 
το πάν ραδίως σφυρηλατηθήναι δυνάμενον, εΓ τι περ ήν γεώδες έδαπάνησε 
καί κατέφαγεν χρυσέαν έξήνεγκε καί μηδέν υπόχαλκον φέ-

fol. 109 ν. ρουσαν άνοίξασα δέ οι καί τον λειμώνα του κάλ | καί τών 
φυτών τους ' καί όπωρολογήσαι δρεψαμένη καί τών 285 
ανθέων τρυγήσαι καί τελευτ^ιον άνθολ(ογήσασα) ί ρόδον άρτιτρύ-
γητον δρεψαμένη καί χρίνον νεοδρεπές καί εΓ τι έτερον φύλλον ευγενές. . . 

256 τ . . και αίμμουσος (corr. ex άμμο;) 258 διαλεκτική 261 ότρ . . . 
τ 

. . άλλου 262 εύθύν . . περί 263 ήπι . . και 266 από πρω, seil, γραμμή; 
cf. Man. Chron. 6173 272 προτιθέμενη 274 άδρύνουσα 275 . . . . αιδ^κομη . 

τα 276—277 έγγρά ν και πολιτογρα . . σουσαν 278 είσεποι . 
. . . . καί 280 παρ' αύτου πυράν 282 το πας 283 έξήνεγκε . . . μηδέν 

283—284 φ . . ουσαν αν . . ξας δέ 286 ісихрищтоѵ 287 κριν . . . . οΖζ>ετ:ίς 
τι . . гс>о^ εύγΐν . . . 
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γλοις στεοοπλοκήσασα καί την αύτοϋ κεφαλήν 
άνακοσμήσασα ώραΐον /ρυσεοστέφανον των τε του άλ-

290 σους χαρίτων καί της οπώρας φυ. . .οντά. τοιούτους ή 
σοφιστική τους τροφίμους αυτής άναδεικνυσιν. ό τοίνυν καλές νεανίας εκεί
νος κ(αί έπαίνω)ν κατάςιος τήν των τε/νών βασιλίδα φιλοσοοιαν ίδών και 
ταίς αυτής έποφθαλμίσας αύγαΐς τό τε σεμνόν περιεργασάμενος και εκ
πλαγείς τήν ευπρέπειαν και γνούς, ώς ουδέν /ωρικόν ουδέ οίχοσμ^ον έπισύ-

295 ρεται, ου καγχασμός παρ' αύτη πονηρός, ού νεύμα βωμολόχου σοβάδος 
και λύγισμα, καλά δε πάντα και ηρωικά και σωφρονικά, και διά ταύτα 
τάς δψεις του κάλλους αυτής γεμισθεις, φέρων εαυτόν εκείνη επέρριψε καί 
τά τοις νόΧΚοίζ αθέατα τε και άβατα εβλεψεν άδυτα καί ένεφορήθη των 
σεμνότατων οργίων αυτής, έθαύμασαν αυτόν oi ταύτης παίδευταί καί κα-

300 θηγηταί, ήγασαντο του νοός τήν όζύτητα, το μνήμον ϊτι καί νυν εν χει-
λεσι φέρουσιν. έστι γάρ ουδείς ώς ειπείν ος ούκ εγνω τό χάτογ^ον άμα καί 
τό τάχος τής φύσεως* ο γάρ περί του νάφθα φησίν, δτι πυρός έγγύθεν πα-
ρατεθέντος όζείά τις καί ουδέ λογφ ρητός γίνεται οι συναφή καί ολκή,, 
πνευματώδη γάρ καί λιπαράν νοτίδα τρίοον παρ' έαυτω πυριμανεΤ δαιμο-

305 νίως καί πριν ή θίγειν τό πυρ φλόγα λαμπράν άμα νοήματι έξανθεί, τούτο 
παρήν έναργώς όράν έπ' έκείνφ. άμα τής ακοής τω θυρώματι προσέβαλλε 
τι σπουδαΐον, καί τό ταχινόν του νοός τά λεγόμενα ήρπασεν* άμα θίξασα 
τής καρδίας έφθη ρήματος θέρμη, καί τό ταχυδαές αυτής προς μαθήσεις 
καί ώς ούτως ειπείν έμπεπυρωμένον άθρόον έξήφθη* άναθορουσα δε καί ή 

310 γείτων αυτής μνημοσύνη καί λαβομένη του πράγματος εί'λκυσεν εσω παρ* 
έαυτήν καί εις ταμεΐον (έθησαύρισεν) ισχυρόν, άνεπιβούλευτον λήθη, πο-
σίν αμνηστίας άπόρευτον καί όθεν ούκ αν ήδυνήθη φυγείν τό καθάπαζ έγ-
καθειρ/θέν. ούτως ήν ού μόνον συνεΐναι ταχύς, άλλα καί κατασχεΐν δε
ξιός, ειπεν αν τις ούκ άφυώς, Μνημοσύνης υίός, υπέρ τον Παλαιστίνηθεν 

315 γενναΐον εκείνον Γενέθλιον, υπέρ τον Κλεανθην τάν πονικόν, δν καί Φρεάν-
τλην από του λόγου έκάλουν. ούτως ήν έγχαραχθήναι μέν τό λεγόμενον 
εύτύπωτός τις υλη καί μαλακή, άπαλιφήναι δέ σιδηρά καί άντιτυπής, καί 
ρεΤθρον μέν μαθήματος έγκολπίσασθαι άγγος εύρύστομον, έκχέαι δέ τό εισ-

288—2S9 τήν αυτήν κεφαλήν άνακ . . . . ασα ώραΤο . . . 290—291 . . 
. . ιστ'.κή τους 291 τοίνυν κ . λ . ς, superaci*. παν(?); ай πάγκαλος? 

τη ω 
294 оОбсѵ δωρικον 295 -α?' αυ , (?) 298 εβλαψεν 299 αυτής corr. ex αύ-

τοΐς 300ήγή?αντο του 302—305 πυρός—έξανθεΐ Manasses desumpsit e PJut. v. Alex* 
e. 35 303 γι ' . oi 304 τρέφω ν 305 θίγειν: θήσείν νοήματα 307 τι 
. . . . δαΐον το όν του 308 ταχυδεες αυτ . . πρ . . μ . . σεις 311 τα

μεΐον ' . . " υρον 312 καθάπ . . ' . γκαθειρχΟεν 315 Diog\ 
Laert. 7,168. 170 318 έγχεαι 319 an κλεψύδρας? 
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ρεϋσαν και φλεβίων κλεψυδρίας στενότερον. ό δε άλλα τω πέπλω της 
γνώσεοος κάκ των πατρίων νόμων προσέπασε ποίκιλμα και ήν εν μεν τοις 320 
την στόμαργον ταύτην τέχνην έπιτηδεύουσι ρητωρ εύγλωττος και φιλόσο
φος, φιλοσόφων δε και ρητόρων είχε τό πλέον, δτι δη και εις την των νό
μων κονιστραν έτρίβετο, ολίγα μεν πόνου δεόμενος δια τόν τόνον της φύ
σεως, ολίγα δε του πεφυκέναι καλώς διά τό νιρίτζονον. ήν ταύτα, και πλή
ρης παιδευσεως ή φορτις και τό άλσος ευγενέσι bivipaţ περίφυτον καί ό 325 
λειμών ανθέων εύοσμων κάλλεσιν ήγλαίζετο. 

"Εδει δέ άρα των εκείνου καλών αισθάνεσαι και τα ανάκτορα, καί 
μέντοι και Ϋ\7$ον:ο. είδ$ν, οίον κλήμα νοτίσι λόγου προεμοσχεύετο, της 
έκφυτείας και τών όρχάτων έπάξιον έγνωσαν, οία φλέψ άνέβαινεν ύδατος, 
εις την των βασιλείων κατά καιρόν ρευσουμένη μισγάγκειαν, ένθα δηλαδή 330 
παντός αγαθού συμβάλλουσα οχετοί, θάμβος ελαβεν έπ' αυτω την νεο-
λαίαν την ήλικιώτιν, έπεκροτησαν πρόσπολοι λόγου, σοφίας θεράποντες 
ήγκαλίσαντο, τριγέροντες άνδρες τό βεβηκός ήγάσαντο του φρονήματος, ήν 
μεν γαρ και τήν ώραν καλός και τήν ίδέαν έπιτερπής, ξανθόκομος, ευπρό
σωπος, ώοτζτος^ πυρράκης ώς4 ό Δαυίδ, (εις) τόν ακριβώς νεανίαν άρτι 335 
γραφείς, ήδη δέ oi τάς γνάθους άμφεσκίαζεν Γουλος πυρσίζουσά τε τον πώ-
γωνα περιεσκίαζε θρίξ, σώματος ευμεγέθης αναδρομή, πλάσις όρθια, άμ-
φιλαφής ή κόμη καί ουλή, βόστρυχος ήλιώδης, οφθαλμοί και οφρύες και 
μέτωπον αυτόθεν (καλά και) μεγαλογνώμονα, καλλίων δέ άρα τό ήθος 

fol. ilo και τήν αορ^ψ της ψ'^χής, σώφρων τόν νουν, | ευπρόσιτος, ηδύς έντυ- 340 
χεΤν, ουδέν άγέρωχον φέρων, ουδέν ίταμόν, άκαλλές ουδέν τών δσα ταϊς 
άρεταΐς συμπαραβλαστάνειν πεφύκασιν, ου γαυρον ορών, ου καθείς έπι-
σκύνιον, ού τό του γένους λαμπρόν αλαζονείας υλην ποιούμενος* ταύτα γάρ 
άλλων ανθρωπιώνκακοδαιμόνων, άτινα γένους μεν έ(κβλαστόν)τα πεπατημέ
νου καί παρερριμμένου τό γε μήν ήκον σπερμολογήσαντα μόνον εις μάθη- 345 

σιν καί τούτο επί μακρόν v.op\jCf\ţ μέτρον περί καί φυσήματος, 
καθάπερ ούρανοθεν ήκοντα δευτεραΐα, αύλητικώς αν τις εί'ποι φυσώντα και 
έπιδ(εικνύμενα) έαυτά και χολοβάφινα μεν δντα, χρύσεα δέ φιλοτιμού-

321 εύγλωτος 325 ή φροντίς xal 326 ήγλάϊζεν 329 ο!α (corr. ex οίον) 
ЗЗО μισγάγγειαν 331 θ . . . ος ελαβεν 332 θερ . . οντες 334 γαρ κ . . 

. . . ώραν 335 πυρράκις . ' . ό 336 άφεσκίαζεν πυρσίζουσ . . ε τον 337 αμ-
φιλαφ . . ή 338 ούλη . . 'στρυχος 339 το ή . . . καί 340 ψυχ ρων τον 
ν . . "* . ευπρόσιτος 341—342 ούδεν ίτ . . ο . . καλλ . . . .λ . ν τών όσα ταΤς αρετ . 
. " . . . . παραβλαστάνειν 342—343 έπισ . . νιον τότο. . . , ου; λαμπρόν 344 αν

θρώπων 344—345 πεπατημένο εριμμένου 347 cf. Diog. Laert. 6,39: πο-
σταΓος πάρει από του ουρανού; verba DiogeDis ad quendam, qui de meteoris disserebat 
αύλητικίυς: φυλ . τικώς 
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μένα φαίνεσθαι. αλλ' έκείνφ και τό άττειον ο(υκ ένέδε* σεμνότητος) καί τό 
350 σεμνον ουκ έστέρητο γάρι-,ο^ και τω στρυφνω συνανεκίρνατο τό μειλιχιον 

και τω уаріѵгл τό στρυφνον έπεκάθγ]το. εντεύθεν είλκε τάντας προς εαυ
τόν καθάπερ τα κάρφη φασί τό δάκρυον τό σονγιον, τό λυδιον ό δε ελεύ
θερος τρόπος, ή καφιολογία δε, τό δε βραχυλόγον μετ' επιστήμης, τίσι 
των απαντούν έμειναν αγνοούμενα, γνώριμα δε γεγονότα τίσιν ουκ έθαυμά-

355 σθησαν, θαυμασθέντα δε τίνας εις φίλτρον ουκ έπεσπάσαντο; έλεγε μεν 
ολίγα και ως τά πολλά έλακώνιζεν ου γαρ πολύμυθος ψ ούδ' άφαμαρτο-
επής, αλλ' έβαπτεν όμως εις νουν τά λεγόμενα καέ πλείστην εν ελαχίστη 
λέξει δύναμιν έφερεν. έπέτρεχε δε οι τοΐς χειλεσι και χάρις επαγωγός και 
ήθος μελίφυρτον, του δε και τό φθέγμα σύμμετρον ην, ου καχλάζον ώς 

360 αν εϊποι τις ουδέ εις στομφασμόν έπαφομενον ου μεγαλοβόας, ου θορυβώ
δης, ου κραύγασος ην ταϋτα γαρ έτερων επιτηδεύματα, οϋς ό ρήτωρ Κι
κέρων έπι την κραυγήν άναβαινειν επίτηδες έλεγε δι' άσθένειαν, καθάπερ 
επί των ίππων φασί τους χωλόποδας. τίδέ; λόγφ μεν ούδενός των ήλικων 
είχε τά δεύτερα, θωπειαις δε καί ρήμασιν αίμ,υλίοΐζ έπεσυλατο; ή κολακεία 

365 μέν άβατος ην αύτφ ή ψυχή, αυτός δε μέγα τι φιτο περί εαυτού; ή τό 
μεν φρόνημα έμετρίαζεν, άκοσμος δέ τις ην τόν βίον και άφιλόσοφος; 
και τις ουκ οιδεν, δπως εκείνος τοΐς μη κατά λόγον βιουσιν άηδώς 
προσζγίριτο και κρεΤττον ή κατά την ήλικίαν την έπανθοϋσαν άντ-
εΤχε άνταπρώ. . τινά καταβροξαντα ήκουσε, Χάρυβδιν 

370 αυτόν άπεκάλει και άμπωτιν ή πυρκαϊάν άναλώτριαν. Χρύσιππον μέν ούν 
και Διογένην τά γε άλλα δια θαύματος άγων, δμως του μέν έμισειτόβω-
μολόγον, του δέ τό έμπληκτον άπεστρέφετο' έκακολόγει δέ και τήν Αρί
στιππου τρυφήν πολύ γάρ τό άφιλόσοφον έπεσύρετο. έθαύμαζε Σωκράτους 
τό άτυφον, Ξενοκράτους έπήνει τό άληπτον, Πλάτωνος τό προς ορέξεις 

375 φαύλας άθήλυντον. καί ην τό μέν ήθος πλην της ειρωνείας σωκρατικός, 
πλέον δέ ή κατά Ξενοκράτην είχε τό άξιόπιστον, κατά δέ γε τό φιλοσώ-
cfpov προς τόν του Άρίστωνος ήριζε. δεήσαν δέ και πεΤραν σχεΐν ηδονών, 
σκότιον μέν λέχος άπέπτυσε και κρυπτάδιον, κουριδιην δέ ήγάγετο άλο-
χον καί κοίτην Ιννομον έγνω καί παΤδας πατρώζοντας ακριβώς εις βίον 

380 παρήνεγκε καν τοΐς γόνασιν έκάθισε του πατρός, ου γαρ δή μόρφωμα ευ γε-

350 στυρφνώ 351 τω χα το στυρφνον 352 το δ 
. . . το λυδιον, cf. Clem. Alex. 443: ώσπερ καί το δάκρυον τό νούγ^ον έπισπαται τα 

κάρφη 354 γνώρισμα 356 έφαμαρτοεπής αλλ' εβλαπτεν, cf. Plut. Mor. 803 F 359 ην 
και καχλάζον 362 cf. Plut. v. Cic. c. 5 363 μέν . . . ενός των 364 έπεσυλατο 
vox dubia κολ . . ει . μέν 371—372 το βο . . . όχ δε τό 372—373 άρί-
στην (η ex corr.) τρυφήν 373 άφ . " . . . Ο^ΟΊ έπεσύρετο 374 πλάτω 
προς 378 σκοτιον, cf. Eur. Tro. 44 380 cf. Horn. Od. 19,401; II. 9,488 
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γλυμμένον ηύτυχησε, λόγου δε παιδαγωγία: ουκ έτυχεν ουδέ λόγου μεν 
εαυτόν άπεκόσμησε, και τό καλόν του γένους ειργάσατο κάλλιον. [άχαρις 
δε τις ην και στυγνός και φόρτ(ος) αυτόχρημα; ουδέν μειδίαμα μεν άγω-
γόν τοις προσώ(ποις) έπιπολάζον προέφαινεν, υβριν δέ και περιφρονησιν 
έπνεεν; ουδέ τά άλλα μέν ειχεν άπαντα καλά συλλαβών, δσα περί ψυχή ν, 385 
όπόσα του σώματος, περί δέ γε τόν γάμον και τα έκτος δεδυστυχηκεν 
αλλ' ην και ταύτα τοις άλλοις ανάλογα και κατάλληλα.] και ή γαμέτη 
καλή ώς εκείνος και ευγενής ώς αυτός και έπανθοϋν τό σώφρον έχουσα 
καί τό κόσμιον, καί ci παίδες ώραΐοι και βεβαιουντες αληθώς τους γεννή
τορας. 390 

Είχε ταϋθ' ούτω και βασιλεύς δ μέγας ο μεγαλόνικος, βλέφαρον ων 
πανταχη στρεφόμενον και άλάθητον και κατά βάθους ορών, ώς είδε παρά
στημα ψυχής ευγενές, ώς έγνω ^άρος φρονήματος, ώς ήσθετο και ήθους 
χρηστού και γνώμης ευνοϊκής, ευ μάλα θείως αύτω και βασιλείως προσί-
σχεν, εγγύτητας τε της προς αυτόν άπολαύειν έποίησε καί της χρυσέας 395 
εκείνης ψυχής ταΐς άκτΤσιν έλλάμπεσθαι δαψιλέστερον, δεομένο^ν τε οι 
άνάγειν φωνάς και διαπορθμεύειν αύτοίς νεύματος βασιλέως σελάγημα* 
και έστι τοϋτο παρά Τωμαίοις χρήμα τιμής, εντεύθεν μέσος μέν βασι
λέως ίστατο και λαοϋ και ώδοποίει συρμάδας φιλανθρωπίας εις τους βοών
τας ίκέσια, ειποι τις αν, καθάπερ αήρ ήλιακάς ακτίνας εις γήν ή b^oppòr\ 400 
κατ' άλσος πηγής υδατομήτορος ρυακας. ουκ αφορμή δέ oi ταοτα υπέρ-

fol. 110 ν. φροσυνης έγίνετο, ου (τό βασιλείοις) | θρόνοις παραστατεΐν εις φλεγμονήν 
ή δγκον αυτόν έπήρεν οιήσεως, άλλ' δσον μάλλον τής τελειότητος έψαυε, 
τοσούτον είχε τό φρόνημα καταβεβλημένον και μέτριον τους γάρ γ,ουοουζ 
φασι καί ούτως ειπείν φυσώδεις τόν νουν τάχ' αν καί ολίγον ευτύχημα 405 
συμπεσόν άποβουκολήση του πρέποντος καί έκλαθέσθαι παρεσκεύασε των 
δρων τής φύσεως υπέρκομπά τε φυσαν καί βαίνειν μετέωρα* όπόσοι o' αν 
τό λογιζόμενον έχωσι στάσιμον, ούτοι δή καν εις άκρον τιμής άναβαίεν, 
έπί τών αυτών καί αύθις έστήκασι καί ουκ άγνοουσιν, ώς ειεν θνητοί καί 

381 έ'τυχεν . et δε λο 382 ειργάσα . . κάλλιον 382—387 librarius vel alius quidam 
atramento oblcvit 393 φρον . ' . . . ος 395 έγγυτη . . τε 396 έλλάμπεσθ . 
. αψιλε' δεομένων 397—398 σελάγημα τι τούτο π . . . ρωμαίοις 

τρ 
399 συ . . αδας 400—401 ύδ . . . . 6 . . . . άλσος πηγής . * . . τομή 402 πα-

ραστατεΤν . . . φλεγμον . . η 403 έπηρ . . οιη . . ως μαλλ . . της τέλειο . . . 
έψαυε 404 είχ . . . . ρόνημα 404—405 γα . . ονςους φασι κα\ . ' . τω; είπεΤν . . . 
ώδεις 406 ίποβον . . ληση του πρέπο . . . . και έκλαθε σκεύασε 

408 λογιζ σιμον δή lectio incerta 409 ουκ ά . . . 
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410 ώς έοηαέρου οόςης έζιβατευουσι xat έπί σφαίρας ο/ουνται, αράγματος 
αβέβαιου και άστατεΐν είωθότος' μάλλον μεν ουν και αφορμή βελτιώσεως 
το ~ολυ της ευημερίας σφίσι καθίσταται, ούοέν ούν ήν όραν παρ' αυτώ 
φρονηματώδες καί υπερήφανον, ου μειρακιώδη κουφολογίαν, ουκ έπιτη-
οευτήν και νοθην κομψότητα, ταύτέν δε λέγειν έταιρικήν, τη ουσικη δε οί 

415 σεμνότητα τό του ήθους άστεΐον χαταμιγνύμενον ηδονή ν έξαισίαν παρεΤ/ε 
τοις βλέπουσιν. 

Γ/Ελλην μεν ουν τις άνήρ, δεινός μεν ειπείν, σκώψαι δε ουκ άφυής, 
έπείπερ είδε Περσην τινά πολύχρυσον μεν γράσον δε και βοσκηματώδη καί 
όφθαλμόν μεν βασιλέως λεγόμενον και μεγάλαις σατραπείαις έμπρέποντα, 

420 παιδείας δε λογικής ούδ' άμυδρόν έμφαίνοντα ίχνος, ώς έοικέναι τελείως 
άκόσμητον είναι τω λόγφ και αβατον τήν εκείνου ψυχήν, άλλο δε όντα ου
δέν ή -ότιμον και φύσημα και τρυφήν και τύφον βαρβαρικάν και τό δλον 
ειπείν πάντα μάλλον ή ανθρωπον, υπερπαθήσας επί τω παραλόγφ, τοΰτο 
εκείνο τό καθωμιλημένον «άνδρες ^Ελληνες» είπεν, «ή Τύχη μήτηρ έπεθύ-

425 μει καλιΤσθαι και έπείπερ ουκ είχεν οικεΐον, έζήτει θηλάσαι άλλότριον. 
περιιουσα τοίνυν και στρεφόμενη τήδε κάκεΐσε πλάνητι ποδί και τυφλω, 
^ρί^ος εύρεν έκκείμενον άτημέλητον, όπερ έτεκε μεν ή ανθρωπεία φύσις 
αυτή, ώς <δέ> είδε κακόμορφόν τι και ειδεχθές και οία τά βουγενή και 
βουπρόσωπα καί της μεν καλλονής σύμβολο ν διασωζον ουδέν, άλλόκοτον 

430 δέ τι και τερατώδες και τήν τεκουσαν πάντη διαψευδόμενον, έστυγησέ τε 
και άπέστερξε λαβοϋσα έξέθηκεν επί τίνος ορούς έγχύτριον. 
τούτω τοίνυν τφ βρέφει ή Τύχη έγκύρσασα άνείλετό τε καί έσωσε καί εις 
εαυτής άγαγουσα του γάλακτος άφθόνως έπήντλησε καί (υπαγκάλιον) 
εθετο καί τελευταϊον γνήσιον τε καί ί'διον άνεΐπεν αυτό καί φέρουσα πάντα 

435 τόν ιζλοΰτον αύτφ έχαρίσατο καί τό μέχρι καί τότε κακόμοιρον ανέδειξε^ 
ολβιόδαιμον. εκείνο δήτα τό ^ρί^ος ούτος ο Πέρσης, καί τοιούτος ων yot-
ρόπαές καί άνους, όμως μαστούς έθήλασε Τύχης καί ήμελξε γάλα εύδαι-^ 
μονίας καί χρήματα τηλικαυτα καθάπερ κλήρον πατρωον περιεβάλετο». 

Ό μεν ουν σοφός εκείνος άνήρ ούτως ευ μάλα χαριέντως εις τήν του 
440 βαρβάρου εύπραγείαν άπέσκωψεν, υπό Τύχης ό φασιν άβλεπτούσης ούτω 

φιληθέντος υπερφυώς καί ταΤς εκείνης χερσίν εν μέσαις χρυσίου καταλου-

411 άβ . . αίου καί 419 βασιλέως . . . ομενον 422 πότ'.μον quid sit, nescio; 
cf. Diog. Laert. IV, 7,2 423 ύπερπαθήσας . . \ τώ 424—425 επεθύμει. . . . θοα 

426 κάκεΐ* . . πλάνη . . . бі 429 δ . . . ώζον 430 τοκουσαν πάνυ (superscr. τη) 
431 άπεστ βουσα 433 έπήντλησε κ . . . 435 έχαρίσα . . 

κ έ/pt κα\ 438 περιεβάλλετο 440 cf. dictum Demetr. Phaler. apud Diog. 
Laert. 5,82 441 έκείναις 
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θέντος πηγαΤς κάντεϋθεν δαιμονίως εις μέγαν δγκον έληλακότος τιμής, 
άλλ' ό καλό: εκείνος νεανίας ό Κομνηνός σοφίας ων καί σοοίας μητρός 
συνέσεως παΐς, μαθήσεως τε καί λόγου τιθήνημα, άμα τε παρήλθεν εις 
τά βασίλεια καί ώς εν δυσί λαμπάσιν άσβεστους τον κύκλον της γερουσίας 445 
περιέλαμψε τον καλλίχορον, γένους περίφανεία φημί καί λόγου λαμπρό
τητα καί οί τφ βασιλεΐ πελάζοντα τούτον όρώντες, τον μεν της 'Ρωμαίων 
αρχής άνέφελον ήλιον, τον ανακτά δηλαδή, βοαίς αίσίαις ανυμνούν, ώς 
ποοσγιν.ουσης δόξης φαεσφορίαις εκείνον περιαυγάσαντα, τω δε καί μείζο
νος έπιβήναι κλέους έπηύχοντο, ρητορική δε καί φιλοσοφία ώς άξίως έαυ- 450 
των πεπραχυΐαι καί δι' εκείνου κοδος άράμεναι άνηλάλαξάν τε καί έπευ" 
φήμησαν. 

Ένειστήκει καιρός, καθ' ον συνίασι παίδες άλλήλοις συμπλακησό-
μενοι, ους ή πρ γραμματική ώδινήσασα καί σχεδικής προνοίας ού-
θαρ θηλάσαι ποιήσασα εις τά βασίλεια πέμπει γενναίους άθλευτάς λογι- 455 
κώς άγωνιουμένους υπό βραβευτή καί γυμνασιάρχη τω αυτοκράτορι. καί 
τηνικαυτα το νεύμα του βασιλέως έπί τον Κομνηνόν καί οι του λόγου 
πυγμάχοι παιδισκοι προς τήν εκείνου γλώτταν έώρων ώς της αυτών ισ
χύος χρηματίζουσαν βασανίστριαν. αλλά της σοφίας εκείνου, αλλά της με-
λιχρότητος, αλλά του λαβυρίνθου των δόλων των λογικών, ώς καλόν εκεί 460 
καί τό έπιπόλαιον, ώς ευφυές έκεϊ καί (το κατά βάθους), καί τό κατ1 δψιν 

fol. i l l δέλεαρ έλκτικόν καί το λανθάνον άγκιστρον κραταιόν. έπέχαινε μεν | ό 
παιδίσκος τω φαινομένψ θελγόμενος, ή δέ παγίς ευθέως συνεΐχεν αυτόν. 
ούτως ην ταχύς λογικήν πλεκτάνην ευ διαθέσθαι καί τεχνικών άρκυων 
υπορυξαι πλοκήν έπα'.νουμενόν τε ψευδός καί θήρατρα 465 
μηχανήσασθαι δεξιώτατα. αν δέ τήν συνθήκην των ιάμβων κατεΐδέ τις, 
αν δέ της Γυγγος εκείνων έγεύσατο, αν δέ του ηρώου μέτρου τφ μεγέθει 
προσέσχε, βαβαί του ήθους, βαβαί των λέξεων κυριότητος, ό δέ Υ,ρότος^ ο 
δέ ρυθμός, ή δέ άμεμφής των συλλαβών έπιστοίβασις, τό δέ άνθος τών 
νοημάτων, τίνας ουκ αν έφειλκύσαντο; ίάμβιζε μεν γάρ υπέρ τον Άρχίλο- 470 
χον καί υπέρ τον "Ιωνα τον Άχαιόν, (ήρώιζε δέ) υπέρ τόν Κίλικα ποιητήν. 

ο 
443 μητρός: μρ (corr. ex και) 445 λαμπάσι λαμπάσιν, sed. alter, voc. induxit 
446 καλλίχορον, corr. ех—уыроч περιφάνεια 449 του δε 451 πεπραχυΤα 
451 — 452 άνηλάλαξάν π . . φήμησαν 453 καιρόν, αλλήλων 
454 γ . . . ματική ώδιν ai 455 γενναίους . . λευτας λο . . . ώς 

άγωνιωμένους 457 νεύμα . . . βασιλέως . . \ τον 458 έώρων αύτω . . . 
χύος 459 βασανίστραν 462 έλκτικόν . . ' . τ . . * νθάνον 463 θελγο . . . . 
ή δε 464 ην τ . . . . , . γικήν ην ευ 464—465 και τε . . ικών 
άρκυων . . ορήξαι χλοκήν 466 μηχανίσασθ . . . . ξιώτατα 468 κυρι ο 
δε 469 άμεμφίς ех согг. 469—470 δέ ά . . ος τών νοημ . . . . τίνας 
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τους μεν ουν πάλαι τρισαριστεΐς και προς τα πολέμια πρ(άγματα) κατορ-
θώ(σαντας) άνθεσί τε και φύλλοις νεοδρεπέσιν ot συμπατριώται κατέπατ-
τον, άρτι των άρείκών άφεμένους καμάτων και μνησαμένους άνέσεως και 

475 της εις τό πάτριον έδαφος άναζεύξεως* και ην αύτοΐς μέρος και τούτο ού(χι) 
μικρόν αμοιβής, παρ' ήμΐν δέ, οίς λόγος τό σπουδαζόμενον και τιμώμενον, 
άνθη μεν δροσερά και φύλλα νοτίσι τρεφόμενα των άεθλευόντων ου κατα-
χέονται, λόγος δέ άφοσιοϋται τό παν και των ιδίων ανθέων τοΤς έργα χει
ρών γενναίων τελέσασι μεταδέδωσι. τόν τοίνυν στρατηγικώτατόν τε και 

480 θειότατον αυτοκράτορα, της πολέμιας γης παλινοστουντα μετά τροπαίων, 
άμήχανον γαρ ήλιόν τε βλέψαι χωρίς ακτινών άνίσ/οντα και τόν ύψιστον 
και άνδρικώτατον βασιλέα νίκης άτερ έπανιόντα, tzoTCkoì μέν των σοφιστεύ-
ειν προηρημένων χαριστηρίοις μολπαΤς έδεξιοοντο και ασμασι, προς δέ 
τοις άλλοις και προ τών άλλων ό κατά τόν λόγον πολύς Κομνηνός και την 

485 προς τέν βασιλέα πι'στιν iunùpioc. xal τί πρώτον αν τις τών έφυμνίων 
εκείνων της περιττότητος άγασθήσεται; ώραΐα μέν ήσαν και τά νοήματα 
και τό έπίχαρι και καλλίμορφον αύτόφυτον φέροντα* και τί γαρ ή τοιαύτης 
καρδίας γονιμωτάτης γεωργία; ει'ποι τις αν γης ευγενούς και εύφορωτάτης 
κυήματα, ή δέ κομμώτρια τέχνη ταύτα παραλαμβάνουσα και κάλλος άλλο 

490 περιετίθει και έπεμελειτο της ώρας και τόκον οίον έξαίσιον ήγεν εις φώς εξ 
επιστήμης άμα και φύσεως συγκιρνάμενον. και ποτέ τόν πέπλον του λόγου 
στημονουργών, κάκ του Σμύρνηθεν σοφιστοϋ του Πολέμωνος μικρόν τι παρ-
ενύφανε ποίκιλμα' κάγώ συνήκα της ευφυούς εκείνης κλοπής και «ώ κάλ
λιστε» είπον «έάλως· έπέγνων τον Μήδον έκ του στρεπτου και τόν Πέρσην 

495 από του κάνδυος» κάκεΐνος ήσθηται ύ(φορώμενος και τω) του μειδιάματος 
χαπυρψ τόν ουκ άηδώς άκούσαντα εφηνεν ούτως ην και (λόγον) και ήθος 
καλός, ού προς όργήν ευεπίφορος ούδ' άκρόγολος, ου χαλεπός άκοϋσαι ούδ' 
άποκρίνασθαι φορτικός, 

Άρχέλαον μέν ουν εκείνον, άνδρα τύχης ευμενούς πειραθέντα και δια 
500 τοϋτο πολύ περικείμενον βάρος χρημάτων, σοφός τις άκουσας του μέν καλ-

λύνειν τόν οίκον φροντ/ζοντα, τήν δέ ψυχήν άκόσμητόν τε περιορώντα και 
βορβόρφ βεβυθισμένην άπαιδευσίας, και είτα και εις γνώσιν έλθών τφ 
άνδρί και τόν δόμον ίδών παντοίαις περιηνθισμένον γραφαΐς, ψηφΐδιχρυσέα 
λαμπόμενον, παντοδαπήν άμπισχόμενον μάρμαρον, ώς ειδεν όψαρτυτάς 

505 και τραπεζοκόμους, ώς είδε πολυτελέσι τροφαϊς φλεγμαίνουσαν τράπεζαν, 

474 αφ » καματ . . και 485 πρώτος 485 έφυμνί · . εκείνων 
487 έπίχαρι ιμορφον 491 φύσεως . ϋ'γ καί 492 тго-

λεμων χρον τι 494 ει- . . * . άλως* έπέγνω . τον 496 καπειρώ 498 άποκ-
. . νασααί φορτιόζ 500—501 καλύνείν 503 Ібоѵ φηφΐσι 
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την δε ψυχήν πεινώσαν λόγου και πένησσαν, άνθεώνας εύοσμους, άλσος 
χαρίτων αυτόχρημα, τρυφήν οφθαλμών, τήν δε ψυχήν άκανθομανουσαν 
αγροικία και άμαθια και πυκνήν εν αυτί) περιφρισσουσαν τήν της παχύ-
τητος ά/ερδον, «άπόλοιο» είπε «ταλάντατε άνθρωπε, όστις σαυτοϋ μεν 
άσυνέτως ούτως ολιγωρείς, τοις δε περί σαυτόν και εξω προστέτηκας και 510 
τήν μεν βασιλίδα ψυχήν λιμηράν περιουσαν πιναράν τε και αύχμώσαν πε
ριφρονείς, ίνα μή λέγω γυμνήν και άσχήμονα, τήν δε θεραπαινίδα και 
πρόσπολον, τήν κατά σώμα ζωήν δηλαδή, χρυσοϋφέσι πέπλοις κοσμείς 
άβροχίτωνά τε και χρυσίοφόρον και λαμπροστόλιστον, ήδη δε και μύρου 
άπόζουσαν και κρωβύλους άναδουμένην προφαίνεις, τήν παλαμναιαν και 515 
αναιδή». 

'Αρχελάου μεν ό άνήρ ένδικως καθήψατο, ανθρώπου μόνον προς τό 
ζφώοες και &)\оуоѵ έπιχάσκοντος και τω πηλογενεΐ θητεύοντος σώματι 
θητείαν έλεουμένην. αλλ' ο ευγενής εκείνος και λόγον και (κλή)ρον, καιπερ 
ούκ άπόρως έχων τρυφαν, άλλα και ηλικίας προς ήδονάς επιρρεπούς έπι- 520 
βαίνων, ώραϊσμών μέν (του οίκου) και ζωγραφημάτων και έντοιχίων μαρ
μάρων μικράν φροντίδα ετίθετο, ουκ έζήλου Καλλίαν τον Αθήναιον, ου 
τον 'Ρωμαϊον Όρτήσιον, Διονυσίου γαρ πέρι και Σμινδυρίδου και ει τις 

fol. ill ν. άλλος ναι μήν | . . . 'Αλεξάνδρου των τους πλοκάμους εύθετι-
ζόντων και πονουμένων περί τά βοστρυχόδεσμα ουδέ άκούειν ήνέσχετο, 525 
σοφίας δε και μελέτης (έποιεΐ)το τον βίον, εις βίβλους τε και λογεμπορίας 
της περιουσίας τό πλέον άνήλισκεν. αλλά γαρ τοιούτος ών, οποΧον αυτόν ό 
λόγος υπεζωγράφησε, πολιός τήν σύνεσιν πρό της πολιάς, πολύς τον εμ-
φυτον νουν, πολύς και τον θύραθεν, ούχ ύπό κακίας κεχαραγμένος, ού πο-
λεμικω συντετριμμένα δι1 δπλων παρεοικώς, άλλα γλαφυρός και νεοπρεπής 530 
και ευ άπεξεσμένος ύπό της φύσεως, (κλήμα καλλι)φυές, χρυσεόφυλλον, εκ 
βασιλείων ριζωμάτων άναδραμόν, άνθος έτι νεοτήσιον (κεραυνφ) βαλλό-
μενον έξαπιναίως ούτω και πρό της ώρας εις γήν κατερράγη και ωχετο, 
άλγεινώς μέν τοις λοιποίς και άνιαρώς, οτι φαύσας επί μικρόν πρό χρό-
νου έκρύβη και προς ολίγον φωτοβολήσας έδυ εξ οφθαλμών και γΧοάζον 535 
έτι και λάμπον καλόν, θερισμόν ύπέμεινε πεπαιτέρου και γέροντος στάχυος 
και γεύσας μόνον τά χείλη του νέκταρος ερρευσε, τήν ύπερώαν διψώσαν 

507 τρυφ . . οφθαλμών 508—509 παχυτήτος 509 ος τισαυτ^ (τ ex coir.) 
515 προφαίνεις . ή . . αλαμναίαν 518 ζωώδες κ , . ". λογον 520 άρρεπους 
521 ώ . . · σμών μεν 522 καλλίαν το . . · ηναι . . ού 524—525 τους πλο . 

τ'.ζο ν . . . και 525 -526 ήνέσχε . . . . φίας δέ 527 άνη . . . κεν άλλα 
4&? τοι ών 528 προ της πολύς τον Man. assumpsit haec ex oratione 
Gregor. Nazianz. ia Easil. Magnum 529—530 πολεμικώ ρμμένω 

533 έςαπηναίως ούτως 534 μεν τοΤς . . . οις και 538 Sap. Salom. 4, 11 
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λιπών συμφερόντως δε άγαν έαυτώ και καλώς, ήρπάγη, ίνα μη κακία 
άλλάξη σύνεσιν αύτου. άπεβι'ω παθών πολυπόνων άπείρατος, νόσων βα-

540 ρυαλγών αδαής, ας τό βέλτιστον γήρας, ό τών κακών παντοδοχος λιμήν, 
καθά τις σοφός ουκ άκομψως έφιλοσόφησε, σύμφυτους άν τις είποι κηρας 
επάγεται, μετεχώρησε γήθεν, μηδέν τών αναγκαίων του σώματος διαλω-
βηθείς, μηδέν τών καίριων παραιρεθας. έπαθεν έν νεάζοντι σώματι, δπερ 
πάσα ην ανάγκη και μετά πολλούς ήλιους παθεϊν, τοϋτο πλέον και υπέρ 

545 τους άλλους κερδάνας, οτι την άγήρατον χορειαν τών αρετών μέχρι παν
τός διεσώσατο περιγέλασαν αυτόν και στέφουσαν και περι/ορεύουσαν. 

Άλλ' αισθάνομαι σου προς οίμωγάς έκφερομένου και κοπετούς, ώ 
ευγενέστατε του κειμένου γενέτορ. ήδη κατενέφωσέ σου τό πρόσωπον ή 
του πάθους ά/λύς, οδύνη δέ καρδιαλγής άναβαίνουσα και σοβουμένη και 

550 πυκνουμένη και εις καρδιών ρ υγ.ας επείγεται, αλλ' έπισχες 
σης όλοφυρσεως, μετριασάτω σοι τό πένθος ποτέ. ή ου/ì και Ίόβας ό βα
σιλεύς παρεκλήθη; οΰχ ό εταίρος Δημώνακτος; και ταύτα μονογεννητοϋς 
υιούς άπολέσαντες, και ταύτα μηδέ μελλούσης ζωής έλπίδι ψυχαγωγού -
μενοι. ό δέ ъроугргб Δαυίδ, ό δέ πολύτλας Ίώβ, ό δέ γενάρχης Αδάμ; 

555 βούλει και άλλους τοιούτου παρεισκυκλώσω κρατήρος πιόντας, ίνα μη 
λέγω και πλέ:ν άψινθιάζοντος; 

~Ησαν àvbpi τινι 'Έλληνι και παίδες καΐ γαμέτη, και ή γαμέτη φι-
λουμένη και οι παίδες, τρεις δέ ήσαν. υπερφιλούμενοι, ό μεν πρωτογένειος, 
ό δ9 άλλος ήίθεος, τόν δέ τελευταίον και τρίτον ή μήτηρ έφερεν έτι νή-

560 πιον και επί μαστόν. έτυχε δήποτε μη παρών ό άνήρ, και τις τών περί 
γήν και φυτοσκαφίαν ώς τά πολλά κεκυφότων εις τόν οίτ,ον εκείνον τόν 
άθλιον ήνεγκε μύκητας, ειπεν άν τις αδου уіхро^іу^оѵо^ εγγόνα, θανάτου 
φυτεύματα, εκ τών ΚωκυτοΟ και Άχέροντος άντικρυς τεθηλακότα πηγών. 
έφαγεν ή δύστηνος μήτηρ, μετέσχον οι παίδες συν τη μητρι, έφαγε και 

565 τό βρέφος εκ του μτ\τρ^ου μαστού, και παραυτίκα σφακελισμοί, καρδίας 
δινήσεις και πελιδνώματα όψεως και σημεία νεκρώσεως και παρά πόδας ό 
θάνατος, έκειντο πάντες τοίνυν θέαμα οίκτιστον και τοΤς έχθροΤς αύτοις 
άλγεινόν. επανήλθε μετά μικρόν ο πατήρ* ειδεν όψιν έλεεινήν, έκπεπνευ-
κότα τα φίλτατα έπ* άλληλα έστραμμένα, ειπεν άν τις κλώνας πεσούσης 

570 δρυός, ποίαν καρδίαν ουκ άν τό μέγεθος έσπάραξε του κάκου, καν στερρο-

540 cf. Aatiphan. fr, inc. 69 Meineke: το γήρας ώτπερ βωμός εστί τών κακών 
546 περί . . . ώσαν αύτον 550 e . « . . ται αλλ* 551—552 βασι . . . . 

παρεκλη . . ούχ 552—553 μονογζγητονζ υιούς άπολέσαντας 553 ελπίδος ψυχα-
γούμενοι 555 βου " . . . . τοιούτους 556 άψινθιάζοντ . . (superscr. 
compend. ας, sed eras.) 557 τινι . . . . vt κα\ 558 ύπερφ . . ούμενοι 560 και 
. . . μαστό ν 563 κωκυτών 567 πάντα 569 επάλληλα 
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τέραν ει/ε φύσιν αδάμαντος; τίς ουκ αν έρράγη της συμφοράς τω σεισμφ, 
καν σιδήρεος ην; πρώτον μεν ούν αύος ο άνθρωπος εστη καί άφωνος ώστ:ερ 
εμβρόντητος ή καθάπερ υπό κεραυνού βεβλημένος* είτα της μέθης του 
πάθους άνενεγκών εφ* ίκανόν ώλοφύρατο, καί τελευταΐον εκείνο το έπος 
καθ' εαυτόν έπεφώνησεν «οίμοι, τι δ' οίμοι; θνητά τοι πεπόνθαμεν». 575 

(Άνή)ρ εις πόλεμον τους παΐδας ττροέπεμψε* δύο δε ήστην, καί δη καί 
διδύμω τω παΐδε. ήριστευσάτην καί άμοω έπανηλθέτην ομου^ καί ην επί της 
κεφαλής έκατέρου στεαανίσκος νίκης έπικαθήμενος. εΐοον αυτούς οιτεκόν-
τες, oi φίλοι, το προσγενές* έπεκρότησαν, έπαιάνισαν, εθυσαν. είτα τι; πό
του καταρρηγνυμένου νεανικού, άγριος τις καί υπερφυής σεισμός έπεβόμβη- 580 
σεν έπικατήνεγκέ τε τόν οϊχον αύτοΐς έπ' οψεσι του πατρός καί άπέκτεινε. 

Ταύτην συ, φέριστε ήρως, καί σε πειθέτω φέρειν γενναίως ή 
fol. 112 καταναγκη της φύσεως. | ουκ αιδείται φύσις τόν ευγενή, ουκ οίκτείρει θά

νατος εύειδή, σκληρός έστιν, (απηνής) έστιν, αδυσώπητος έστιν, άπαραί-
τητος, ου θέλγεται δώροις, ούχ υποκλέπτεται κάλλει. έχεις αγάλματα του 585 
φιλτάτου τους καλλιμόρφους παΐδας, τους λόγους, ους ποΚΚους πολλάκις 
εκείνος ώδίνησεν. έχεις έμψυχους εικόνας τα ευπρεπέστατα ταύτα βρεφύλ-
λια, τά της όσφύος εκείνου γεωργία, ταυτά σοι βλεπόμενα τό πολύ της 
άθυμίας περιαιρείτω, ταϋτά σοι προσπεφυκότα καταστελλέτω τό ά/ος. 
πέπεισμαί, ότι πατρώσουσιν (ακριβώς), ώς ίνδαλμα ταύτα καί χαρακτήρας 590 
έμπνόους Ιξεις τοΏ σπείραντος καί έσονται σοι κόσμος (πολύς), καί θάλ-
ψοις αυτά, καθάπερ όρταλίχους άπτήνας υπό τάς πτέρυγας αετός. 

Στήσον και συ τόν βαρύδουπον στεναγμόν, άριστοτόκεια μήτερ, στή-
σον τάς βροντώδεις στερνοτΟπίας, ήμέρωσον τόν κλύδωνα της ψυχής. 
οίδας, ώς δύο γέφυραι φυσικαί περί τόν υπό τήν σελήνην τούτον κόσμον 595 
πεπήγασιν, ή μεν γενέσεως, ή δ' ετέρα φθοράς, καί ώς έχόμεναί τε καί 
γείτονες αλλήλων αϊ γέφυραι. καί ουκ εστίν δς διαβάς τήν έτέραν μή καί 
τήν άλλην έπάτησεν. ουκ αγνοεί σου τό μεγαλόφρον, ώς δύο ποταμοί 
βαθυχεύμονες εκ των άδηλων φλεβών της φύσεως άναβαίνοντες εις τήν 
αυτήν είσβάλλουσι γήν του μεν τό ρεύμα λευκόν καί ήσύχιον, του δε 600 
μελάντατ^ν καί κακόθρουν. οιδας τους άεννάους αυτών ογετους, ώς 
ενεργά σφίσιν αυτών τά κινήματα καί ώς άντιφιλοτιμεΐται τά τούτων 

574 και τ Τον εκείνο 575 πεπο'νθ , . εν, Eur. fragm. 300 NaucK 
576 an άνήρ τις "Ελλην? 577 διδύμων ήρ . . . ευσατην 578 έπ . . αθη μένος 
579 ε . υσαν είτα 580 σεισμός βησεν 582 an ταυτ ζννοου κο\ συ? 
583 αιΒεΐτα . . ύσις 584 σκληρός εστίν . ' . . • . εστίν 585 άγάλ , . του 
586 καλλίμ . . φους 539 άθυμ αιρείτω 589 προσπεονό-ζχ 593 και . 

δουπον άριστοκεια 599 βαθυχεύ . . . ες εκ 
Впзаптійскій Врѳменшшъ. 21 
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ρείθρα προς άλληλα* το μεν πιαίνει και τρέφει, τό δε κατακλύζει* του μεν 
ή κινησις ζωηρά, του δε παρασύρει και δλλυσιν. όρ^ς, όπως διέθου σαυ-

605 την, δπως δακρυρροουσα έκτέτηκας και το δη λεγόμενον ζώσα εξέλιπες. 
αλλ' ου φέρεις την στέρησιν; τούτο μεν φιλοτέκνου, αλλ' οίδας, δτι ουκ 
άθάνατον έτικτες, αλλ' έχεις άλλο παραμύθιον, τους υίδούς. αλλά περιεισί 
σοι και Ιτεροι παίδες, ώς μεν την όψιν καλοί, ώς δε την ψυχήν ευγενείς, 
της αυτής φυτουργιας, του κόμματος τοϋ αυτού, αν συ περιδρύπτης τάς 

610 παρειάς, αν στυγνόν και οοτω κατασκυθρωπάζον τα πρόσωπον φέρης, ή 
παρά τω Σολομώντι ανδρεία, ή κατά την Βριττι'αν έκείνην αρρενωπός, τίς 
ευνάσει τον γόον της αύτου γαμέτης; πότε δε οι τά κύκλα των οφθαλμών 
μενουσιν άδάκρυτα; και άλλ(ως ώς άσύγγνωστόν σοι) τό άπχρά'/λνιτον, 
ώς νεμεσητόν σοι τοϋτο του πένθους τό Άμετρον. εκείνος γάρ βρασμον 

615 πραγμάτων φυγών και εν ευγαλήνφ λιμένι γενόμενος, ουχ υποπτεύει λοι
πόν της ζωής τό σκάφος περιτραπήσεσθαι, ου προσραγήσεσθαι πέτραις, 
ου καταδύσεσθαι. 

'Έχεις ιδού, χρυσέα μοι κεφαλή Κομνηνέ, της ήδίστης γλώττης, ώς 
διώμνυσο, δώρον, τόν ομνον τόνδε τον έπιτύμβιον, πόρρω μεν οντά γνώ-

620 μης έμής και άθέλητον, ζώντι σοι γάρ προσλαλεΐν και ηύχόμην και ήθε-
λον, ακήρατου δε δμως φιλίας τεκμήριον. τεθνηκότι γάρ ου παρήν ουδ' 
έπέσπεισά σοι χοάς μονωδούς, συ δε αλλ', ει τις αίσθησις εν ψυχαΐς τό 
του σώματος βάρος άποθεμέναις και των αισθήσεων άποπτάσαις, ευ о!б' 
δτι δέξη καρδίας ευγνώμονος όφλημα, ει και εστί των αρετών και του λό-

625 γου λειπόμενον. 
Э. Курцъ, 

Рига, 10-го марта 1910. 

604 όρας б ε . ου σαυτήν 606 φερ . . . τήν 609 αυτής . . τ 
ας του 610 ούτω κ . . . σκ πρόσωπον 611 Prov. Salom. 31, 10 
014 εκείνους, superscr. ος 614—615 βρασ . . . . ραγμάτων © . . . . καί εν 616 το 
σκ . . ος περιτραπήσεσθ . . . . προσραγήσεσθαι 618 της ήδ γλώττης 
620 έμής λητον 621 τεθνη . ό . . . . ου 623 $ίρος . . . θεμέναις 
624 ει και. τ . . των 


