Vita S. Theodoři Studitae in codice Mosquensi musei Rumianzoviani n° 520.
Praemonenda.
Inter omnes constat S. Theodoři Studitae duas vitas extensas
exstare typis excusas, quarum altera, quae A littera solet designari,
in nonnuliis codicibus Theodoro Daphnopatae adscribitur, imperatoris Constantini Porphyrogeniti aequali, altera, quam В vocare śolemus, sub nomine Michaelis monachi fertur (cui prior quoque vita in
quibusdam codicibus adscribitur). Utraque post alios a M i g n i o
edita est Patrol, ser. Gr. v. 99, ubi A continetur columnis 113—132,
В columnis 233—328.
Nuperrime Al. P. f. D o b r o c l o n s k y professor Odessitanus
tertiam vitam publici iuris fecit in appendice IV partis prioris libri
gravissimi, quem de S. Theodoro scripsit ^, e codice Mosquensi
musei Rumianzoviani n° 520 desumptam et С littera signatam. Hic
textus hucusque neglectus latebat, quoniam verba, a qui bus inci
pit et in quae desinit, cum initio et fine vitae A piane consentiunt, ideoque putabatur a vita A non esse diversus. Sed re vera est
prorsus alia narratio, quae quamvis ex eodem fonte manarit, quo
auctores vitarum A et В sunt usi, tarnen plus uno nomine digna
Dobroclonskio visa est, quae typis excudatur. Quern locum inter
fontes vitae S. Theodoři enarrandae obţinere debeat, quaeque ratio
intercédât inter earn et vitas A et В, Dobroclonskius pp. 190—207
libri sui optime demonstravit, postquam pp. 168—190 cum vitis A
et В argumentum eius et sermonem comparavit.
1) A. П. Д о б р о к л о н с к і й . Преп. Ѳеодоръ, исповѣдникъ и игуменъ
Схудійскій. ΐ часть. Его эпоха, жизнь и дѣятедьность. Одесса 1913 ( = З а 
п и с к и Ими. Но во ρ о ее. у нив., т. 113). Прил. IV, стр. XXXIV—XC.
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Nos vitam A diligenter perlegimus, cum librum nostrum de
Theodoro Daphnopata scriberemus !). Vidimus De la Beaunii editionem a Mignio recusam neglegentissime factam esse plurimisque
erroribus in unaquaque pagina foedatam. Plus quadraginta locos
(¿κ πολλών ολίγα !) corrigere studuimus capite X libri modo comme
morati (pp. CIII—CXX). Sed Sergius P. f. S c h e s t a k o v profes
sor Casanensis in censura libri nostri2) nonnullis coniecturis nostris
refutatis suas proposuit. Nostrum igitur esse censuimus codices
ipsos adire, ut videremus, uter nostrum rectius de locis corruptis
iudicasset. Primům codicis Monacensis n° 467 s. XI imagines photographicas accepimus intercedente Augusto H e i s e n b e r g i o pro
fessore Monacensi, quarum ope cognovimus, quid codex iile valeret
ad textům vitae A emendandum3). Hoc labore perfecto anno 1914
ineunte codici Rumianzoviano n° 520, a directore musei benignissime nobis Mosqua misso, examinando operam navavimus. In quo
cum vitam S. Theodoři legeremus, statim vidimus a vita A diversam
esse totamque esse exscribendam. Iam hoc opus ad finem perducebatur, cum Dobroclonskii liber mense Martio Odessa ad nos per
venir Ac primo quidem aspectu non sine animi dolore putavi oleum
et operam me perdidisse, sed cum textům a Dobroclonskio editum
cum apographo meo compararem, vidi virum doctissimum edendi
muñere imperite admodum esse functum. Primům enim permultas
codicis lectiones vitiosas retinuit, deinde saepissime codicis scripturas tacite correxit4), denique nonnullos locos non recte exscripsit,
ut tăceam de operarum erroribus, in quibus corrigendis non ea qua
par erat diligentia est versatus. Itaque novam huius textus editionem accuratiorem haud inutilem fore ratus hie earn lectoribus benevolis propono.
Codicis, in quo haec vita servata est, iam a. 1881 A. V i c t o r o v
accuratam dedit notitiam6). Exstat in collectione P. Sevastianovii,
1) Двѣ рѣчи Ѳеодора Дафнопата, изданныя съ введеніѳмъ о жизни и
литер, дѣятельности автора и съ русскимъ переводомъ В. В. Л а т ы ш е в ы м ъ .
П р а в . П а л е с т и н с к і й С б о р н и к ъ , вып. 59. Спб. 1910.
2 ) Ж у р н а л ъ М и н . Н а р . П р о е в , т . lunii а. 1910, pp. 403—413.
3) De hoefcodice commentatione proxime praecedenti egimus.
4) Quattuor tantum locis (pp. LXVIII, LXXIV, LXXVI) codicis scripturas enotavit editor, ^quas corrigendas esse censuit, cum similes scripturae singulis paginis obveniant.
5) А. В и к т о р о в ъ . Собраніерукописей П. И. Севастьянова. Москва 1881.
Vide pp. 23—26, № 66 (520).
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e monte Atho advecta et a. 1874 museo Rumianzoviano e Sevastianovii testamento illata. Codex est membranaceus, foliorum 292,
binis columnis s. XII accurate scriptus satisque bene etiam nunc
conservatus. Continet 35 laudationes et vitas sanctorum, quorum
festa mensibus Septembri Octobrique et Novembri celebrantur. Textuum indicem Victorovius 1. с dédit. Theodoři Studitae vita loco
sexto et vicésimo legitur in ff. 200—230. In universum accurate et
diligenter scripta est, quamvis saepius obveniant scripturae ab usu
hodierno alienae accentusque aliter positi, quam nos hodie poneré
solemus, velu ti in encliticis. 'Ιώτα mutum constanter omittitur, ν
εφελκυατικον plerumque recte ponitur.
Vitam secundum singulárům partium argumenta in capitula
divisimus (Dobröclonskius ea retinuit, quae sunt apud Mignium).
In adnotationibus R littera codicis scriptiiras signabimus, D littera
Dobroclonskii editionem. Operarăm errores, quibus haec editio scatet,
enotare supersedimus.
Basilius Latyschev.
Petropoli scribebam
m. Iunio a. 1914.

,f. 200 Βίος και πολιτεία τον οαιον πατρός ημών και ομολογητον Θεοαάρον ήγονμένον τα ν Στοναίον.
1

1. Και πάσι μεν ηδύς καί τον παντός άξιος ο μέγας πατήρ ημών
καί δμολογητής Θεόδωρος, ασκήσει τε βίου και πάυεσι τοις ύπερ Χριατοϋ
οιαλάμιρας επιφανώς καί τοις εκατέρωθεν άκροις άκρα*» την άρετήν και
απαράμιλλον εσχηκώς, πολλώ δε μάλλον τοις τον μονάοα βίον επανε5 λομένοις καί πάσιν άποταξαμένοις κόαμου θελήμασν τούτοις γαρ κατ'
εξαίρετον ή του άοιδίμου πατρός πολιτεία και τιμάται καί καταοπάζεται
καί οία γλώαοης εντρύφημα olà οτόματος πάντοτε φέρεται, επεί και
πάντες σχεδόν, δοοι τον αζυγα βίον προείλοντο, ταΐς αυτού
ύπουήκαις
καί διδαχαϊς τυπούσθαί τε καί διεξάγεσθαι βούλονται καί ολοσχερώς
10 col. 2 αύτον παρ' ολην την | ζωήν εξέχεσυαι. τοιούτος δ ένσκήψας έρως τον
μεγάλου Θεοδώρον τοις απασιν, ώς πάντως αυτού πρότερον τον οίκεϊον
δεσπότην ποθήσαντος καί ολην τήν εφεσιν προς αύτον τρέιραντος και
μηδενί αλλω ξήοαντος, δτι μή τω Χριΰτψ μόνω καί τφ σταυρφ, ου
και τα ατίγματα της ομολογίας εν τη εαυτού σαρκί εβάστασε κατά τον
15 απόστολον. όθεν βουλομένοις ήμιν εναργώς έπιγνώναι, ήλίκος ούτος
καί ποταπός καί ποίας ήξίωται χάριτος, εξεστι διάραι κύκλω τους
οφθαλμούς και Ιδειν τήν περιώνυμον τού Στουδίου μονήν, ην αυτός τφ
ίδίω περιεποιήσατο αϊματι, καν τούτω τον εαυτού δεοπότην
μιμούμενος,
πώς μεν κοσμία, πώς δε περιφανής, πώς δε λαμπρά και επίδοξος καί
20 πάαιν επηνυισμένη
καλοϊς.
2. Καινός γάρ τις καί εξαίσιος τών εν αύτη μοναστών ο τε βίος
και τρόμος και ή κατά πνεύμα συνάφεια καί τό της υπακοής όμόγνωμον και τό εν ψαλμωδία καί προσευχή καί τη άλλη καταστάσει οίον
f. 200ν άγγελικόν καί ούράνιον, ώστε καί τήν φήμην αυτών διαψραμεϊν ανά
In fine titilli post στονόίον legitur εν{λόγηαον) π{άτ)ερ || 5 — 6 κατεξαίρετον BD ||
16 διάραι RD \\ 21 εξέαως RD | 22 i¡ supra lin. R, om. D
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πάσαν την δαην εφορα ήλιος και πάντας έργον τοϋτο των μεγάλων 1
τιθέναι κατιοεΐν τε αυτούς και λόγου άπολαϋααι αυτών, οπού γε και
οϊτινες τούτων άλλαχοϋ επεφοίτησαν και πεϊραν της εαυτών έδωκαν
αρετής, τύπος ασκήσεως και κανών γεγόνασιν εύθύτητος' οϊοασι γαρ
κομιδή και βίον εκπαιδεύειν φιλόπονον και πολιτείαν διδάσκειν φιλόθεον 5
ούτως ικανώτατοι, ούτω μεγαλοφυέστατοι
όσοι τη του Στουδίου μονή
ένησκήϋησαν καί αρετής άρχέτυπον τον μέγαν εσχον Θεόδωρον.
3. Άλλα τούτου τον βίον και τους αυλούς καί τα
κατορθώματα
εν τφ παρόντι διηγείσθαι μέλλων εύξαίμην αν αυτόν εκείνον τον θείον
πατέρα συνεφάψασθαί μοι του σκοπού και δούναι μοι λόγον, εν ανοίξει 10
τοϋ στόματος, ώς αν το τής εμής ψυχής εκπληρώσαιμι βούλημα καί
τύχοιμι καν ποσώς του εφέτου, εκείνα δε ήμϊν πάντως άναγκαϊον ει
πείν, όσα και τοις προ ημών ελέχθη πατράσι και γενεαϊς ar^cuç άνηγγέλη, όπως αν γνώσιν υιοί τεχθησόμενοι \ και διαναστώσι προς ζήλον col. 2
καί άποδύσαιντο προς τήν μίμησιν. άρκτέον ούν μοι λοιπόν τών κατά 15
τον μέγαν Θεόδωρον άνωθεν καί άκοαΐς ώς οΐόν τε φιλοθέοις ταΌτα
διηγητέον.
4. Πατρίς το'ινυν τω θεσπεσίφ πατρί ή μεγαλώνυμος αύτη καί
ευδαίμων Κωνσταντινούπολις,
ή πολλοίς ά'ΑΑο^ς σεμνυνομένη καλοις ούχ
ήττον τή γεννήσει τοϋ Θεοδώρου σεμνύνεται, ola δώρον Θεοϋ ώς άλη- 20
θώς τούτον ενεγκαμένη καί είς κοινήν δωρησαμένη ώφέλειαν
πατέρες
δε Φωτεινός καί Θεοκτίστη, καταλλήλους τοις τρόποις τάς κλήσεις λαχόντες, ου μάλλον προκληθέντες όπερ εγένοντο, ή γεγονότες ο προεκλήθησαν. ο μεν γαρ φωτάς θείου πολλοίς έχρημάτισεν αίτιος, ή δε καινήν
τίνα κτίσιν Θεοϋ εαυτήν άπειργάσατο, όλον το εύθες πνεύμα εν τοϊς 25
εγκάτοις χωρήσασα. αμφω καί το γένος επίσημοι καί τήν άρετήν επιση
μότεροι, εν καιροϊς τρεπτοις μείναντες ατρεπτοι καί μηδαμώς τής άλμης
τών θολερών [δογμάτων άπογευσάμενοι. \\ ο μεν γαρ Φωτεινός, τήν ου f. 201
πολλοστήν από βασιλέως διέπων αρχήν (ταμίας γαρ τών βασιλικών
χρημάτων ετύγχανε), πάντα παρά φαϋλον θέμενος καί μηδενί τών κάτω 30
συρομένων το τής ψυχής ύποκατακλίνας
δρθιον, τφ Θεώ ανάθημα
γίνεται, τον άναχωρητικον άγαπήσας βίον καί αζυγα καν τούτω ^αυ/Αασίως διαπρέψας ή δέ γε Θεοκτίστη τφ θείφ πόθφ καί αυτή τήν καρδίαν ληφθεϊοα τα δμοιά τε τώ άνδρί δέδρακε καί τοις άσκητικοις άγώσι
το θήλυ τής φύσεως άπηρρένωσεν
ής δή καί τήν άρετήν καί τους 35
πόνους δ εξ αυτής φύς δσιος εν ταΐς εαυτού ύπεδίδαξε Κατηχήσεσι'
2 τε Ε |ί 13 πατραοι

R, em. Д

! 30 παραφανλον

KD !| 32 καν Κ, em. D
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ι δηλώσει δε καϊ ο λόγος νποκατιών, όπως τε και καθ' οϊονς χρόνονς
τον μονήρονς αντη έπείληπτο [βίον].
δ. Έκ τούτων ονν των αειμνήστων ο μέγας γεννάται Θεόδωρος
κατ' έκεινο καιρόν, εν φ ο δνσσεβής Κωνσταντίνος τα ''Ρωμαίων κατείχε
5 οκήπτρα, ος δή Κοπρώννμος επωνόμαστο, άξίαν την προαωννμίαν τον
col. 2 τρόπον λαβών, ÒC ον εμελλεν, οϊμοι, κόπρον τον εναγούς αντον | στόματος
άπερεύξασθαι και ρ?)£(Μ φωνήν των θείων εικόνων εξαρνον. παρά γαρ τον
ονσωνύμον Λέοντος τον Ίσαύρον, ος ην τούτω πατήρ, ος και πρώτος
βλαοφημίαν είς το νψος ελάλησε και την τών οεπτών εικόνων προσκύ10 νηαιν (της πολλής αον περί τον νβριστήν ανοχής, δέαποτα') άναιδώς
άπωμόσατο, — παρ' αντον ονν και φνς οντος και τραφείς και τής βασιλείας και τής πονηρίας διάδοχος γεγονώς νπερβήναι τον φύσαντα τη
κακία εφιλονείκησε, παν είδος έπινοών κολάσεως και πικροτάτω
θανάτω
παραδιδονς τους τον χαρακτήρα τιμώντας Χριστού και τών αγίων av
ió τον, οι και θύματα τέλεια τφ άμώμω Θεφ προσηνέχθησαν,
το εκείνον
μίσος περιψανώς
στηλιτεύσαντες.
6. "Αρτι τοίννν ο δηλωθείς Θεόδωρος την εις βίον δεξάμενος γέννησιν και άνατροφήν και καλώς τα πρώτα τής ηλικίας παρά τών τεκόντων διαπλασθεις και τφ θείω λοντρφ την ψνχήν φωτισθείς μετά το
f. 201t> διαννσαι χρόνον ήδη || τον εβδομον, λαβείν δε και πήξιν τήν τε ήλικίαν
και το φρόνημα, μαθήμασιν ενθνς τοις πρώτοις εκδίδοται' ενασκηθείς
δε τούτοις εν μάλα και προπαιδενθείς, άλλα και γραφαϊς ταις πρεπούσαις νέα ψνχή εγγνμνασθείς,
ον πολύ το εν μέσω, και τής θύραθεν
ήιρατο και δή όξύτητι φύσεως και επιμέλεια σνντόνω γραμματικήν, ή
25 γλώσσαν εξελληνίζει, τάχιστα εκπαιδεύεται, είθ* όντως και ρητορικήν
μετελθών και ταύτης το μεν χρήσιμον προσλαβών, το δε περιττον και
άνόνητον διαπτύσας, ετι και φιλοσοφίας εϊχετο, ης δή κάί μάλλον ήρα,
και σννέλεγεν απ3 αυτής όσον κάλλιστόν τε και χρειώδες και τής αλη
θείας εχόμενον, ώς αν μή άλώσιμος ή τοις νόθοις προβλήμασιν, όσον
30 δ* είς άπάτην έφερε και 'ψενδείς παραλογισμούς, άπεώθει τε και άπεσκοράκιζεν. εντεύθεν και διδασκάλοις και ήλιξι και πάσιν οΐς σννωμίλει
αΐδούς ην και τιμής άξιος, άλλα τούτω καίπερ τοσαύτην
ερανισαμένω
παίδενσιν λόγοι μεν το πάρεργον ήσαν, αρετή δε και ή ταύτης κτήσις
col. 2 το σπον\δαζόμενον και πώς άρα κατορθωθείη αντφ ή σωφροσύνη και
35 ή ανδρεία, πώς δε ή ταπείνωσις, πώς ή ^ραότ^ς, πώς ή άγνεία και ή

2 βίον addidi | 4 κατεκεϊνο R, em. D ¡| 5 8 pro 8ς D || 16 μίσος RD
17 βίου BD | 20 διαννααι RD j1 34 σοφοοσννη et 35 ταπείνωοεισ R, em. D
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εγκράτεια και al λοιποί άρεταί. τούτοις ο Θεόδωρος την ψυχήν έξασκών ι
και τα λόγια του Θεοϋ οσαι ώραι οιαμελετών, ην αύτφ δια πολλού και
το παραβάλλειν τοις εύκτηρίοις των οίκων συχνά και νυξϊν ολαις διακαρτερεϊν, μη ϋπνφ ó¿dóim αυτόν, μη άλλη ανέσει οώματος, τροφή τε
χρωμένφ τη λεπτότατη και απωυουμένω καθόλου γαστρος πλησμονήν, 5
ετοιμάξων πάντως εαυτόν και συνεΜζων προς ον επόυει βίον μοναδικόν.
7. Έπεί δε ο τύραννος Κωνσταντίνος, ο πολλά των ιερών είκόνων
κατορχησάμενος, αίσχίστω υανάτω την ψυχήν άπέρρηξε και προοίμιον
του εκεί, φευ, πυρός την ένταύ&α των οστέων αύτοϋ εύρε κατάκαυσιν,
διεδέξατο δε την αρχήν ο τούτου υιός Αέων ο επίκλην Χάζαρος, τά Ю
πάντα πατρώζων καί μηδέν καυυφιείς του γεννήτορος, τούτον δε και
ο χρόνος και ή εξουσία υαττον επέλιπον, \\ αμφοτέρων άυλίως στερη- f. 202
υ^έντα,' τότε δη τότε εξήγειρε κέρας σωτηρίας ήμΐν ο μη επί πολύ κλήρφ
δικαίων ράβδον αμαρτωλών άφιείς, Ινα μη καυχήσωνται άμετρα, Είρήνην
την όντως της εκκλησιαστικής ειρήνης φερώνυμον
ή πάσαν ταραχήν 15
καί άυυμίαν άπελάσασα είρήνην βα&εϊαν και εύ'άνμίαν εισήνεγκεν. ήν
δε τηνικαύτα ένιαυτον άγων της ηλικίας ο Θεόδωρος δεύτερον και είκοστόν. ή οϋν θεοφιλής αύτη Αύγοϋστα, του κράτους λαβομένη και τφ
δόντι Θεφ άποτιννϋσα τάς αμολάς, την ορυόδοξον πίστιν
ανακηρύττει
εύύύς καί την των ιερών είκόνων ανακαλείται προσκύνησιν, συναγείρει 20
τε καί τους άπανταχή διεσπαρμένους θείους πατέρας, οία φωστήρας
κόσμου περιλε^μμένους
καί τον της ζωής λόγον επέχοντας, καί τού
τους μεγαλοπρεπώς άμα και βασιλικώς δεξιουρένη συν αύτοίς βουλεύεται
τε καί διαπράττει τά κάλλιστα, συναγείρεται δε μετά πάντων από τού
'Ολύμπου μετακλήσεις και Πλάτων ο οσιότατος καί προς μητρός υεΐος 25
τφ Θεοδώρω· ος πολλά τή βα\σιλίσση καί τοις πατράσι συγκαμών εν col. 2
τη πίστει και συναγωνισάμενος μέγα κλέος παρά πάντων ήνέγκατο, ώς
καί αυτόν τον μέγαν πατριάρχην Ταράσιον δι' αιδούς και τιμής άγειν
τον άνδρα και τούτον σύμβουλον εχειν καί δεξιον τών πρακτέων συλλήπτορα. περί ου δη καί τφ μεγαλοφυεΐ Θεοδώρω πόνημα έσπουδάσυη, 30
κατα^μέρος ύπαγορεύον την τού υείου άρετήν καί διαγωγήν.
8. Τότε δη ούν ούτος ο εν αγίοις Πλάτων πολλούς ανά το άστυ
διατριβών προς τον τής φιλοσοφίας ευήρασεν έρωτα, λόγοις τε πείθων
καί σοφαϊς παραινέσεσι, προς πολλοίς δε καί τους άφ* άβατος αύτφ
συγγενείς, φημι δη τον νυν εύφημούμενον Θεόδωρον, έξ αδελφής όντα 35
4*et 21 rè RD || 10 ώ έπίκλην RD || 12 ó supra lin. R || 13 èitmoXv R,
em. D !| 19 άνακηρνττη R, em. D Ij 21 απαλλαχη pro άπανταχή D i| 28 διαιбоѵо R, em. D
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1 άνεψιόν, καί μητέρα τούτου την καί άδελφήν, ην φθάσας ó λόγος έδήλωοε, ούν άμα ουαί του Θεοδώρου άδελφοΐς και μικρά αδελφή, προς
δε και τρεϊς άλλους τους αύτφ κατά γένος προοήκοντας. τούτους γαρ
πάντας προς τον αυτόν ουνδραμόντας ακοπον θήραμα των αυτού λόγων
f. 202υ ó Πλάτων πεποίητο, \\ τον καιρόν ήδη άρπάοας καί а лгаА(н επόμουν
αποπληρώσας αύτοϊς. οϊ γε και ούν τάχει πολλφ ούο'ιαν καί χρήματα
καί ϋπαρξιν αλλην, πολυτάλαντον ούοαν, ετι μην και οίκον αυτόν τον
τα Κώνστα καλούμενον τοις πένηοιν άποδόμενοι, προς δε καί οΐκέτας
απαντάς της δουλείας άπολύοαντες και λεγάτα επιδόντες, κούφοι καί
10 εϋζωνοι τον αταυρον ήραν καί τφ καλούντι επηκολούθηοαν,
κλήβεως καί πορευθέντες καί τάς άμοιβάς
επικομιοάμενοι.

άξίως της

9. Έπεί δε ο τότε καιρός επιδεής ην κοινοβίων δια το λνοοώδες
των κρατούντων καί μανικόν, ην бе τφ Θεοδώρω κτήμα οίκείον το
Βοϋκύτιον ούτω καλούμενον καί προ του Καταβόλου κείμενον, τούτο δε
15 φθάοας τφ Θεφ άφιέρωαε καί εις οεμνειον εταξεν, άτε εν νφ έχων
αεί καί διαμελετών το βχήμα ύπελθεΐν τού μοναχού, τής θρειραμένης
ομού πάντες άπάραντες εκείνον τον τόπον κατέλαβον. εατι δ'ο τόπος
μάλα ηδύς καί ήούχιος, δένδρεαί τε ποικίλοις κατάοκιος ά'^α καί κάταλοος
col. 2 καί \ κύκλφ συνηρεφεΐ πανταχόθεν μηνοειδής, άμφόδω μόνη μια το
20 βάαιμον νπανείς. έχει δε κατά μέοην πεδίον ήπλωμένον πάνυ ώραίον,
άλλα καί ύδωρ πότιμον εν αύτφ ψυχρόν τε καί ótetóèc καί παοα τέριρις
άλλη τούτω χαρίεοσα ούν τφ εκείΰε οντι εύκτηρίω ναφ τού Θεού.
τούτω ούν τφ τού Βοοκντίον χώρω ουνάμα τφ παρακειμένω
τον
Σακκουδίωνος ο μέγας επιφοιτήσας Θεόδωρος μετά τον θείου Πλάτωνος
25 καί των λοιπών τφ Θεφ τάς εύχάς άπεδίδου καί τον εν όφθαλμοΐς
αγώνα διήνυε, λαμπρον καταγώγιον μοναοτών εξ εκείνον καί μέχρι τού
νυν τελέοας τον τόπον καί εργαοάμενος> τής δηλωθείοης αντφ μητρός
καί μιας αδελφής εν ετέρω δηλονότι οεμνείω уш'ашбу τρίχας άποκειραμένων καί θέλημα, αϊ καί βίον καί τρόπον οεμνον εοχον καί ύπερφυή.
30

10. Ό ούν Θεόδωρος χερσί τού θείου Πλάτωνος εαυτόν ύποθείς
καί 'ψυχήν έκε'ινω νεκρώοας καί λογιαμον καί τα πάντα κατ,αατε6^ς

f. 203 γεγονώς κβίρετα^ || τάς τρίχας καί το τού μοναχού οχήμα ενδύεται, καί
ην Ιδεΐν ευθύς τον ευγενή καί τών εύ γεγονότων ταπεινότερον
πάντων
καί εύτελέοτατον
35 χείρας

τρυφεράς

καί εν πάθη διακονία προθυμότατον.
τε καί μαλθακάς

έργάτιδας

τάς γαρ προ τού

καί οτρυφνάς

προς τα

6 άποπληρώο(ας) Β, άποπληρώσ&η Ι) |; 8 τακώνατα Β, τακώντα D ¡|/10 èmχολον&ησαν BD j 17 âh ó D ¡¡ 26 έξεχείνον ß , έξ εκείνον D || 27 αντω BD : an
αντον ? jj 34 προτον BD
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σκληρά τών έργων άπέφαινε, ξυλοφορών τε και υδροφόρων, σκαπάνη 1
χρώμενος και αυτουργών, κηπενων κάί τοις λαχάνοις την πόσιν διδούς
και παν άλλο καματηρον έργον μετιών φ γε και κόπρος πολλάκις
βάοταγμα επί των ώμων ην, ννκτΐ τοϋτο ή και μεοημβρίας ώρα πραττόμενον, ώς αν τους πολλούς λανυάνη εφ' οΐς δρώη καί μη εϊη εν πασι 5
κατάφωρος, όπερ w e g των συνόντων πυυόμενοι και ομμασιν αύτοϊς
υεασάμενοι υαΰματι ήσαν κατάαχετοι. αλλ3 ουκ άπέχρησε τφ Θεοδώρφ
μόνα ταϋτα επιτελειν, άλλα και ει τινας εώρα τών αδελφών άσυενεία
πολλάκις η άλλως όκνφ η χαυνώοει αώματος μη επικαίρως ανύοντας
τα έπιταττό\μενα,
τω ενδυναμοϋντι Χριστώ υαρρών σννεπόνει κακεί- 10 col. 2
νοις και συνεπήμννε και την εύπείυειαν είσφέρων την εύλογίαν ελάμβανεν. εζη γαρ ούχ εαυτφ, άλλα Θεώ και τώ τούτου πατρί και τοις
κατά πνεύμα άδελφοΐς, πραξιν πάσαν και λόγον κάί λογισμού κίνημα
άνατιυείς τώ πατρί καί καθηγητή και τούτω πάντα άνακαλύπτων τα
èv καρδία απόκρυφα, ώστε ην οραν αυτόν όμμα στυγνον και είς γήν 15
νενευκος έχοντα πάντοτε, φρόνημα σύννουν και ταπεινόν, τρόπου απλό
τητα, λόγου σεμνότητα, ήύ^ους κοσμιότητα και το πρώτον καί μείζον,
άγάπην καυαράν καί άνόυ^ευτον, εξ ης καί προς το της υπακοής καί
ταπεινώσεως νιμος άφίκετο. απέβλεπε γαρ αεί προς τον εν ούρανοϊς
δεσπότην, ος εν μορφή Θεού υπάρχων, η φησιν δ απόστολος, ούχ 20
άρπαγμον ήγήσατο το είναι Ισα Θεφ} αλλ' εαυτόν εκένωσε μορφήν δού
λου λαβών καί γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού,
ταϋτα τώ Θεοδώρφ είς νουν δσημέραι βαλλόμενα κατάνυξιν έφερε || πολ- f. 208υ
λήν καί συντριβήν καρδίας καί στεναγμόν, ώς καί φαίνεσύ^αι τούτον
αεί πενυοϋντα καί δάκρυα από τών ομμάτων κατάγοντα. είλήφει γαρ 25
παρά Θεοϋ μετά τών άλλων καί το της κατανύξεως χάρισμα, ο καί
είργάζετο παρ' όλον τον βίον καί εφύλαττεν,
Ινα μη από τίνος τών
έξωθεν επιυολούντων то τοιούτον άποσβεσ&είη καλόν.
11. Έπεί δε καί εύκτήριον οίκον ανεγεϊραι εν τφ τοϋ Σακκουδίωνος
τφ ευαγγελιστή 'Ιωάννη καί υεολόγφ παρά του υείου επετράπη Πλά- 30
τωνος, πολλών ώς εικός φιλουέων τη τών αναλωμάτων
ήδομένων
συνεισφορά, πίστει πολλή καί προ&υμία το έργον διήννε καί δη είς
κάλλος καί μέγευος εξασκήσας τον ναον ού μόνον την όροφήν καί τάς
ισόπλευρους γωνίας παντοίαις ψηφίσι καί χρωμάτων κατεκόσμησε περιλάμψεσιν, αλλά καί το έδαφος αυτό ποικιλία μαρμάρων καί λί&ων 35
διαυγείαις απαστράπτον
απέδειξε, τοιαύτη προσήν τφ Θεοδώρφ έπιτη1 τε KD |¡ 16 σννονν RD |¡ 20 ηφησιν R, em. D || 31 ωαεικοσ Β, em. D |
36 αηαστροέοτατον (sic!) D ¡| ibid. άπέδειξαι R
Вивантійскій Времѳвникъ.
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ι δειότης και χάρις èv απασιν. ελέγετο δε και τούτο περί αυτού, ότι
col. 2 πρώτος αεί των αδελφών εν τη | έκκληση είσιών εν τε νυκτεριναΐς
ψαλμωδίαις και ήμεριναϊς, τελευταίος και μετά πάντας εξήει μετά την
τών ύμνων εκπλήρωσιν. άφώριζε бз και τισι καιροϊς εαυτόν από τών
5 λοιπών, και μάλιστα δτε σχολή αύτώ ήγετο, και μόνος μόνω προσωμ'ιλει τω γνώστη τών κρυπτών, νουν τώ Θεώ ίταρ^στ'ών άλαλόν τίνα
και κωφον και αμιγή τών κάτω περιπλακήσεων. κατώρυωτο δε αύτώ
ες το ακριβές και ή εγκράτεια, ην και ώς συνεργον μάλιστα και τών
αρετών οδηγον διαφερόντως ήσκει τε καί ήσπάζετο, εκείνα διδούς τώ
10 σώματι, α τή φύσει προς το ζην επαρκεί, ώς μήτε δι' ακραν τών σιτίων
άποχήν την τούτου βλάπτειν ενέργειαν, μήτε κόρω γάστρας του νου
σκοτίζειν τα καυαρόν ήδει γαρ, ώς διακριτικώτατος,
τών εκατέρων το
βλαβερον και πώς κεχρήσ&αι τοϊς βρώμασι δει. δια τούτο και τοις
παρατιυεμένοις
εστίν δτε πάσιν εχρήτο και τούτων μικρόν άπεγεύετο,
15 ώς μη δοκεϊν άπεμφαίνουσαν εχειν τήν ασκησιν. ||
f. 204
12. "Οϋ*εν και προς τον εκείνου βίον πάντες άπέβλεπον

καί τού

τον εΐχον εν πάσιν άρχέτυπον, εξαιρέτως ο θαυμάσιος Ιωσήφ,
ο και
τήν φύσιν και τήν προαίρεσιν αδελφός' ος προς μίμησιν αύτον διαναστάς καί απ' εκείνον τήν ψνχήν μορφωθείς πολύς εφάνη τήν άρετήν,
20 ώς μετά ταύτα και της εν Θεσσαλονίκη εκκλησίας κρατήσαι, πρόεδρος
ταύτης γεγονώς καί πολλάς δια Χριστον ύπομείνας εξορίας καί φνλακάς'
συν τούτω καί 3Αντώνιος καί Τιμόθεος, 'Αθανάσιος τε καί Ναυκράτιος
καί ο λοιπός τών μοναχών όμιλος, πάντες άμα προς εν&εον ζήλον τού
Θεοδώρου ήγείροντο' οϊ γε καί μεγάλης επειλημμένοι αρετής ου μόνον
25 ασκήσει διέπρεψαν, αλλά καί ομολογία
μετέπειτα.
13. Ό ούν πατήρ ημών Θεόδωρος πάσαν μεν βίβλον πάλαιαν τε
καί νέαν άνεγίνωσκε καί πάντων τών πατέρων τους τε βίους καί λόγους
διηρεύνα καί άνεμάν&ανε καί πνεύματι ταπεινώσεως εκ πάντων συνέλεγε
τα ωφέλιμα, μάλιστα δε τοϊς τού μεγάλου Βασιλείου λόγοις εδίδου όλον
col. 2 30 αυτόν, \ αποδεχόμενος μεν καί υαυμάζων καί τάς λοιπάς βίβλους αυτού
ήυικάς τε καί δογματικάς καί όσας αλλάς εξόχως εκείνος έξήσκησε
σοφία λόγου καί πνεύματος χάριτι, πλέον δε τήν τών ασκητικών, ή
καί νομουεσίαι μοναστών, βίων τε καταστάο^ς καί διατάγματα
επιστημόνως τω άγίω απηκριβώυησαν
ταύτην γαρ αεί τήν βίβλον τω πλάτει
35 της εαυτού

διανοίας έναπογράφων

οΐόν τι γλώσσης

εϊχεν

έντρύφημα'

2 èrre RD Γ 4 εαυτών R, em. D || 26 μεν videtur erasum esse in R I! 31 et
33 zh RD.
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ην nal παρεωραμένην τότε ορών καί τα καίρια άφηρημένην τω κτήσεις 1
ιδιάζουσας επισυνάγειν τους μοναχούς και δούλους ώνεϊσθαι και ήμιόνους
καί άλλα τούτων πράττειν καπηλικώτερα,
πλήττεται την καρδίαν, αχετλιάζει, δεινοπαθεί, είτα τι; άνδρειούται το φρόνημα, διανίοταται και
δλος της των κανόνων εκδικήσεως γίνεται και η τάχος είχε τω μεγάλφ 5
πρόσεισι Πλάτωνι καί το δεινον απαγγέλλει του πράγματος,
μάλιοτα
ορών το παράλογον τούτο καν τω εαυτόν σεμνείω παρά τίνων θερα·
πευόμενον συρφετών, καί μη δεΐν φηαι την νόαον εαν || άτημέλητον, f. 204г>
iva μη οδω προβαίνουσα λύμη ψυχών και τρυγία Θεού οργής γένηται.
14. Ό οϋν Πλάτων εν καρδία τους Θεοδώρου λόγους βαλόμενος 10
και το εύσύνετον τούτων άποδεξάμενος προτρέπεται
τούτον συν τάχει
πολλώ διορθώσασθαι το πραττόμενον
δς γε και θείω ζήλω διαθερμανθείς μάλιστα καί τον παρορμώντα εσχηκώς πάντα φορυτον από τών
μοναχών έσκυβάλισεν, οίκέτας τε αυτών καί ήμιόνους και λοιπά εξεφόρηαε καί απλώς εδίδαξε τους πριν πολυκτήμονας απέριττους είναι λίαν 15
και ακτήμονας, τούτο και οι εκ γειτόνων καί οι πόρρω
διενωτισθέντες
3
επήνουν καί άπεδέχοντο καί τους άμφ αυτούς παρηγγύων τούτω στοιχείν
καί μή παρατρέπειν πατέρων δρια. ήσαν δε οϊ καί τον δράααντα εκάκιζον, δσοι φθόνω κατάσχεται καί παραχαράκται
του
επαγγέλματος'
αλλ' ου μέλον τούτο τω Θεοδώρα), ούτε τοις ψόγοις τών διαβαλλόντων 2ο
προσεϊχεν, ούτε τοις τών επαινούντων λόγοις εχαυνούτο, μόνω δε Θεώ
τω

καταμόνας βλέποντι τάς καρόίας τήν αυτού \ εδείκνυε πρόθεσιν. col. 2
15. Ούτως οϋν τού θαυμάσιου τούτου επεκτεινομένου τοις έμπρο
σθεν και ασκήσει πάση και αρετή διαλάμποντος, βουλεύεται ο οσιώτατος
Πλάτων ίερωσύντ] τιμήσαι τον ταύτης άξιον φ καί το βούλευμα κοινω- 25
σάμενος πρώτα μεν εΐχεν άντίξουν καί άντιτείνοντα,
εύλαβούμενον
τάχα το υπερβάλλον τού αξιώματος, ώς δ' ου μεθήσειν εφασκεν, ύποκλινή μετέπειτα
καί ενδόσιμον ελαβεν ήδει γαρ πάντως ουκ άθεεί
τούτο γινόμενον. όθεν καί προς τον εν άγίοις Ταράσιον
είσελθόντες
καί αύτω τά τού σκοπού αναθεμένοι, θείον τι χρήμα τούτο λογίζεται 30
ο θεσπέσιος καί δη χειροτονεί τούτον ευθύς καί τη ίερωσύνη τέλειοι,
fi νόμος Ιερεύσίν εστίν, ος μετά τής χειροθεαίας
λαβών τού πνεύματος έπάνεισι σύν τφ θείφ προς
ριον, πόνων επιπονωτέρων μάλλον άπτόμενος καί
βαλλόμενος μείζοσιν, εννοών μάλιστα τής άξιας

καί τήν χάριν δλην
το εαυτού μοναστήτήν ιρυχήν μερίμναις
το μέγεθος καί δσον 35

3 πλήτεται RD 'j 4 άνδρϊοϋται RD || 5 ή RD ¡| .7 το pro τω RD \ παράτιναί R,
παρά τινϋίν Ι) | 8 μηδεΐν R, em. D [i 12 κραττόμενον D ¡! 14 τε RD \· 22 τω om. D !
31 д-ανμάσιοσ pro θεσπέσιος D | 32 ίερενσιν εστίν RD.
11*

266

ОТДѢЛЪ I.

f. 205 μεν αννρωπος φύαις ταπεινή, || οαον δε ύψους και χάριτος δεκτική, καν*
εαυτόν λογιζόμενος, τούτοις την καρδίαν ννττόμενος ο Θεόδωρος και
οστά και μυελούς εκτηκόμενος ουκ εδίδου ϋπνον τοις οφυαλμοΐς, ούδε
τοις βλεφάροις άνάπαυοιν, διανιοτών εαυτόν αεί προς τα μείξω και
δ τελεώτερα, ώραν μόνην κανεύδων νυκτός, τάς δε λοιπάς δλας νήφων
και γρήγορων, ευχή τε και 'ψαλμωδία καί μελέτη γραφών
διακαρτερών.
ον και ο νειότατος Πλάτων ορών ύπερφυή καί περιδέξιον και εν απαοι
τέλειον ήβουλήνη
¡πολλάκις κάνηγητήν
άποδεΐξαι της
άδελφότητος,
αυτού γήρα καί αοκήοει χρονιά άπειρηκότος, άλΧ ουκ είχε τέως πειυό10 μενον τον ταλλα ταχυν εις εύπείνειαν ηδει γαρ ó εύούνετος, οτι βέλτιον
άλλοις εαυτόν έπιτρέπειν, ή αυτόν εξηγεΐουαι ετέρων, καί γαρ χαλεπού
οντος, ως φησιν δ νεΐος Γρηγόριος, του είδέναι αρχεουαι, κινδυνεύει
πολλφ χαλεπώτερον το άρχειν είδέναι καί μάλιοτα τοιαύτην αρχήν, την
col. 2 ψυχάς διαπλάττουοαν
καί ρυυμίζουοαν. αλλ' ούκ έδει \ μέχρι παντός
15 τον λύχνον υπό τον μόδιον κρύπτεΰναι, ούδε τον ποιμαντικής άξιον μη
ποίμνης προίοταοναι. δηλώοει δε καί τούτο ο λόγος.
16. Έν μια γοϋν νόοω βαρεία ο όοιος Πλάτων ληφθείς καί λάβρω
πυρετφ ουοχενείς ουγκαλεΐ τους αυτού μάνητας καί της νόθου διαγγέλλει το βαρύ καί ως εγγύς τούτω ή τελευτή καί „Σκέψαουε" φησί,
20 „τις υμών της αδελφότητας μετ εμε εξηγήοοιτο, καί τούτον δηλώοατε
κάμοί." _ τών δε από μιας γνώμης καί φωνής τον Θεόδωρον φηοάντων
άξιολογώτατον είναι καί ίκανώτατον καί προς επιοταοίαν πάντων δοκιμώτερον, άτε καί αρετή καί λόγω εξέχοντα, τούτον ενυυς είακαλεϊ καί
την ιρήφον φανεροί τών αδελφών καί την οίον ούμπνοιαν καί ως
25 „Θέλημα" φηοί „τούτο Θεού· ή γαρ νόαος εμοί, ως οράς, άναπόδραοτος." τούτοις ούκ έχων άντειπεϊν ο Θεόδωρος πείνεται μόλις καί ούν
βάρει καρδίας την επιοταοίαν καταδέχεται, ήνυκώς τηνικαύτα τη πολιf. 205ν τ'εία- τού μοναχού ένιαυτον τριοκαιδέκατον, \\ τφ δ'δλω τής ^Яшас
χρόνω πέμπτον καί τριακοοτόν.
30
17. Τής τοίνυν προνοίας τού Θεού άγαγούοης έπί την αρχήν τον
νεόληπτον, όλος ενυύς εναγώνιος καί έμφροντις γίνεται,
παραοκευάζων
αυτοί' προς πάοαν τών αδελφών επιμέλειαν, άποδιδούς καν' ήμέραν
έκάοτω το τού λόγου σιτομέτριον καί ύποφωνών τοις τού πνεύματος
μαχηταϊς καί διανιοτών προς τον τού εχνρού πόλεμον εΐοηγεϊτο γαρ

6 гЬ RD ¡| 9 πει&όμενο" R, ηει&όμενος D || 10 ταλλα R, ταλλα D | 16 δειλώαει Β,
em. D II 17 γ'οϋν R ¡¡ 19 οκέψαα&έφη_ R, οκεψαα&\ εφη D || 25 &έλημάφησι RD ||
27 ηννκως RD ! 33 τω pro το RD
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αύτοΐς τα τον αποστόλου, δτι „ Ήμΐν ή πάλη ού προς αίμα και αάρκα,
άοελφοί, άλλα προς τάς αρχάς, προς τάς εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας τοϋ ακάτους τον αιώνος τούτου, και χρή δια παντός νήφειν
και τοις δπλοις τοϋ πνεύματος φράττεσυαι και πασαν καυαιρεϊν δύναμιν
τοϋ εχΦροϋ και μη μόνον προς τάς κατ' ενέργειαν ϊστασυαι πραξεις,
άλλα και τους εμπαυεΐς
λογισμούς άποοιώκειν τοϋ νοϋ, μη ποτέ
λά'&ωμεν κρυπτδν εν τη καρδία ανόμημα εΐαοικίζοντες, επειδή και τού
των τάς εύυύνας ύποσχειν μέλλομεν, και δέος πολύ, μη που εν ту της
δικαιοκρισίας ημέρα μετά των δερομέ\νων πολλάς ταχ&ησόμευα, οτι
και ήμΐν το θέλημα τοϋ κυρίου γνωσ&εν παρείυη δι' άμέλειαν."

1

5

col. 2
ίο

18. Ταϋτα διδάοκων διανίοτη τών αδελφών τα φρονήματα καί
προς τους αγώνας επήλειφεν είχε δε μετά τον λόγον ο πατήρ και τον
βίον οιωπώσαν παραίνεαιν, δι' αμφοτέρων πολύς ων είς ώφέλειαν. ην
δε και τοϋτο έργου τοϋ μεγάλου αύτφ, τήν εξιν κάί τήν κατάοτααιν
καί το μέτρον εκάστου οκοπεϊν καί τον μεν απαλωτέροις ύπάγειν λόγοις, 15
τον δε οτύφουοι, τον δε πραέσι, τον δε τραχυτέροις, όσον τούτω ή φύσις
εχώρεί' παρώρμα γαρ αυτούς καί ήρέυιζε προς τάς κα$' ήμέραν φανε
ρώσεις τών λογισμών, διδονς το άνάλογον τω νοσήματι
φάρμακον.
εδίδασκέ τε αυτούς καί επ' Εκκλησίας κοινή συναυροιζομένους καί λόγοις
καττ^ρτ^ε κατηχητικοΐς,
τρις της εβδομάδος τοϋτο ποιών μετά τήν 20
δρ&ρον εκπλήρωσιν. πάντως δε ϊσασιν οι γευσάμενοι, οτι καί από
λιυίνης καρδίας al τοϋ πατρός κατηχήσεις εξάγειν δύνανται δάκρυα,
αλλ' ίτέον ήμΐν, τοϋ καιρού καλούντος, επί τους αυλούς τοϋ γενναίου. ¡)
18. Kať εκείνο καιρού Κωνσταντίνος ο της φιλοχρίστου Ειρήνης f. 206
υιός, νεωτερικοίς βρί&ων σκιρτήμασι, τήν ^ τ ε ρ α απώσας, εγκρατής 25
της βασιλείας γίνεται' δς καί δια το της νεότητος άνειμένον έκδοτος
ήν ταϊς ήδοναις καί ola βόσκημα άδετος, ούτος τήν Ιδίαν εκβαλών
γαμετήν ετέραν ήγάγετο, το μοναχικον ταύτης άπαμφιάσας
Οχημα
{μονάζουσα γαρ ήν) καί το πολυπαυες της αμαρτίας, φεϋ της τόλμης,
ένδύσας ίμάτιον, κακοίς κακά προστιυείς ο καί τοις τρόποις αϊσχιστος 30
καί ταϊς πράξεσιν. ο μεν ούν πατριάρχης
Ταράσιος άνόσιον τοϋτο
εφασκε το συνοικέσιον, μήτε χειρουεσίαν διδούς, μήτε γνώμη συνευδοκών. Ιωσήφ
δέ τις πρεσβύτερος, οικονόμος της μεγάλης
τυγχάνων
εκκλησίας, τών υείων άλογίσας κανόνων καί τφ βασιλεί τα ίτάντα.
δουλωυείς δ της αμαρτίας δούλος, τήν χείρα τή συζυγία іг/^ог καί 35
3 άϊατιαντοα Β, διαηαντος D ¡| 5 κατενεργειαν R, ein. D || 15 απαλοτεροις RD |ί
17 κα&ημέραν RD ¡| 25 νεωτερικησ R, em. D || 32 χειρο&εσία R, era. D
1 τα τον αποστόλου : Ephes. V, Ì2,
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1 την

отдѣлъ ι.
σύναιριν,

ώς ουκ ώφελεν,

εκπληροϊ.

και γίνεται

το τοιούτον οο

col. 2 μόνον εν ту βασιλευούση, άλλα καν ταΐς αλλαις /ώρα^ς οοός προς ; τα
χείρονα. ούτως ο Βοσπόρου, οϋτως ó Γότθος, ούτως οι λοιποί των
^ α ρ ^ ι ώ ν ηγεμόνες тгогігго ενεκολπώσαντο,
άπολογίαν
εύπροφάσιστον
5 έχοντες τον "Ρωμαίων βασιλέα.
19. Μαυών ούν ταύτα ο μέγας Θεόδωρος καί τω άπροσοοκήτφ
πληγείς ήνιατο καί έστενε και την πολλών άπώλειαν ώλοφύρετο· εδεδίει
γάρ, μη νόμος το αΰ-εσμον γένηται, τώ κράτει συνηγόρουμενον. ούκοϋν
δημοσιεύει την πραξιν και στηλιτεύει τον πράξαντα, άπορρήξας εαυτόν
10 φανερώς συν τω υείω Πλάτωνι και λοιποΐς της τοΌ βασυέως κοινω
νίας τε καί προσψαύσεως. φημίζεται τούτο και τοις τοϋ κρατούντος
ώσί φέρεται, ο δε άκουσας την καροίαν φλεγμαίνεται,
ει καί προς
βραχύ τον υυμοϋ καυυφίεται' υποκρίνεται γαρ τέως τον ежебхт), άλλως
τε καί τους αγίους κατορρωδήσας, το πρωτείον κατά πάντων έχοντας,
15 ουκ ήυελεν εύυύς υρασύς φανηναι και άλαζών, ύφορώμενος, μη τη
τούτων άπορρήξει παν αυναπορραγείη το μοναχόν. ουεν παντοίος ην
f. 206« τα πρώτα, πάντα μηχα\νώμενος και επιχειρών, εΐ πως λάβοι τούτους
επικλινείς, μάλιστα και Οιά το αφ' αίματος είναι τφ πατρϊ την συναφυεΐσαν αύτφ. ην δη και προϋτρειρε χρυσίον άποστειλαι αύτφ και
20 ονσωπήσαι συν&έσυαι. ώς δε τών ελπίδων διήμαρτε, καί λόγους αυτού
και δώρα άπωσαμένου,
ετέρως πειράται ύπαγαγεΐν τον
άήττητον.
προσποιησάμενος
γαρ την τών θερμών δήυεν χρήσιν, την Προϋσαν
καταλαμβάνει, οΐόμενος τόν τε δσιον Θεόδωρον και τους άλλους πατέρας
μετά πάντων ελεύσεσυαι καί την βασιλει πρέπουσαν δούναι προσκύνησιν.
25 ώς δε καί ταύτας της επινοίας ήστόχησε, καί ουδείς ώράυη εκείνων
καν πλησιάσας αύτφ ή λόγου τινός μεταδόύς, τότ£ όλος τού υυμού
γίνεται καί την κρυπτομένην ανακαλύπτει ωμότητα, εΐ καί πρόσχημα
την της εξουσίας προύβάλετο περιφρόνησιν καί την ύβριν δήύ^εν το#
διαδήματος, καί δη μεταστειλάμενος τον επί τών σχολών αυτού κόμητα
30 πέμπει συν τφ στρατηγφ τοϋ οιρικίου τύιραι κατακόρως ταΐς μάστιξι
col. 2 τον μιμητήν τοϋ Χριστού συνάμα τρ6σίν άλλοις τών προ\κρίτων μοναχών
οι καί μετά χαράς τα τών πληγών δεξάμενοι στίγματα εύχαριστίαν τφ
δεσπότη άνέπεμπον εφ1 οΐς δι' αυτόν ταύτα πα&είν εϊλοντο. καί παραντίκα εξορίζουσιν εν Θεσσαλονίκη αυτόν τε τον δσιον καί δέκα άλλους
35 σύν αύτφ, καυειρχυέντας
εκεΐσε ασφαλώς ούχ άμα καί κατ' αυτόν,
άλλα κα$' ένα καί διηρημένως.
11 rè BD ¡I 26 καν R ; qvxîbv Ι) ι 33 απέπεμπον Ι) ; 34 αυτόν τε RD |
35 χαταντόν Β, em. D Ι 36 κα&ένα RD
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20. 'Αλλ' οίον κατόρθωμα ο του μεγάλου αυλός είργάαατο πανταχοϋ, εξεστιν ευθύς συνιδεϊν. οι γαρ κατά Χεραώνα και Βόσπορον καΐ
τους πέριξ τόπους επίσκοποι τε καί πρεσβύτεροι και όσοι πρώτοι των
μοναχών, τα κατά τον οσιον διενωτισθέντες Θεόοωρον και όπως μέχρις
αίματος προς το του μύσους άντικατέστη άκόλαστον, ζηλούσι τον άνδρα
και τα όμοια οιαπράττουσιν
άπείργουσι γαρ κοινωνίας τε καί εκκλησίας
τους τα του βασιλέως φρονήσαντας, άλλα και βασιλέα а^тог» καθιστώσιν
εκκήρυκτον, μη λόγοις αυτών, μη οώροις, α πολλά τούτοις
έπέμφθη,
μη αλλφ τινι τών παρ" εκείνοις εαυτούς ύποκλίναντες ή άπει\\λαϊς ταϊς
αυτών εϊξαντες' οϊ και παραχρήμα εξορίαν καταδικάζονται και τά Ισα
τφ μεγάλω πάσχουσιν eď ϊση του λόγου παρρησία, έκ δε τούτου φόβος
εμπίπτει και αγωνία τοις ανά πάσαν ύφήλιον το άνόσιον τούτο πράττουσιν ή και πράττειν ώρμημένοις, και γίνεται τοις άκολάστοις ^aAwòg
το πάθος τών αυλητών, καί ούτως ανακόπτεται το κακόν, ώς τι άγος
και άποτροπίασμα τών τέως τούτο περιεπόντων άπελαυνόμενον.

1

5

f. 207
10

15

21. Εντεύθεν
διαβόητος μάλλον και τοις πάσιν επιδηλότερος ó
μέγας ημών πατήρ καθίσταται, από δόξΐ]ς προβαίνων είς δόξαν και είς
δύναμιν εκ δυνάμεως, τον γαρ άπαντα του βασιλέως χρόνον èv Θεσσα
λονίκη καθειργ μένος ει καί το σώμα είχε κατάσχετον, αλλ' ή γλώσσα
αύτφ πανταχού ε^^τΑωτο ύπαγορεύοντι καί διαπεμπομένω καί γράμμασι 20
παραθαρρύνοντι τους ύπερασπιστάς τών κανόνων και φύλακας, πέπομφε
δε καί τφ πάπα της πρεσβυτέρας 'Ρώμης γράμματα τε και τους ταύτα
διακομίζοντας' παρ' ου καί αντίγραφα εδέξατο είπαινούντα καί άπο- col. 2
σεμνύνοντα την τε άρετήν αυτού καί την ύπερ τού καλού άθλησιν.
22. 'Αλλ' επειδή φησιν ή γραφή' 'βασιλεύς θρασύς εμπεσεϊται 25
είς κακά και ai οδοί αυτού σκοτειναί', επανάστασιν προς τού Ιδίου
οτρατοΰ ó δύστροπος υφίσταται Κωνσταντίνος καί αφαιρείται
θάττον
την τε βασιλείαν καί συν ταύτη τους οφθαλμούς, και παραλαμβάνει
πάλιν το κράτος Ειρήνη ή θεοφιλής μήτηρ αυτού, καί παραχρήμα ο
θειος Θεόδωρος συνάμα τοις άλλοις της ύπερορίας άφίεται, εν ταυτφ 30
δε καί όσοι τών πατέρων ήσαν κατάκλειστοι της φρουράς
απολύονται,
και ο μεν τήν σύναψιν δράσας τού παρανόμου συνοικεσίου 'Ιωσήφ ο
πρεσβύτερος
εξωθείται τής εκκλησίας και καθαιρέσει
υποβάλλεται,
είσκαλεϊται δε ή Αύγούστα τον οσιον και τφ πατριάρχη Ταρασίω συμβι
βάζει και συνενοι, έπεί μηδέ ούτος έφάνη τ φ άθέσμω γάμω συνευδοκών, 35
9 παρεχείνοισ Κ, em. D || ibid. ratę om. D ¡| 11 έπίση Β, ènlay D || 13 χαμνος D j' 30 άφίεται om. D j ένταντω E, em. D |j 35 ц%бЬ RD
25 ή γραφή: Pro v. IV, 19.
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ОТДѢЛЪ ΐ.

1 εΐ και àia τίνα οίκονομίαν ουκ εκυύμως

τον δεόρακότα ήμΰνατο'

έλεγε

f. 207ν γαρ || α-υτή καλώς πεπριηκέναι αμφότερους' τον μεν ειξαντα βραχν και
ύπενδόντα και τη μικρα, ανγχωρήοει μέγα καθαπραΰναντα κακόν, τον
απονενοημένου βαοιλέως εξάρνου γενέσθαι των είκόνων
διαπειλούντος,
5 el μη το έφετον καταπράξοινο, τον δε Θεόδωρον περιφανώς
στηλιτεύσαντα
το άνόοιον και τη πολλή ενστάσει καί τω έλεγμφ της πρόσω φοράς
εϊρξαντα και τους τοιούτον τι δράσειν τολμώντας εαυτών
κατόχους
ποιήσαντα. ων εκατέρων την γνώμην άποδεξαμένη ή βασίλισσα το σοφον
αυτών και εύσύνετον άπε&αύμαζε και όπως φκονομήυη καλώς άμφο10 τέροις τα πράγματα, πλην καί αυτοί οι θεσπέσιοι πολλήν προς αλλή
λους την στοργήν και την εϋνοιαν επεδείξαντο,. έτερος θατέρου επαινετής
γενόμενος καί οίον σύμπνους εν απασι καί εραστής θερμότατος,
τούτο
γαρ καί ο θείος πατήρ ύπεδήλωαεν εν οϊς εγγράφως μετά
ταύτα
ύπέφηνε της τε αγάπης αυτών καί σνμφνΐας το ένδιάθετον
δ^καί
col. 2 15 ήμϊν στερκτέον i καί μετά τον καιρόν τα τον καιρόν λογιοτέον, ως αν
και τον σκοπον αμφοτέρων δεξώμεθα και τους άλλο τι διανοουμένους
μή ούτω γνώμης εχειν διδάξωμεν.
23. Ό τοίννν ίτατ^ρ ημών Θεόδωρος μετά το πάντα όσα βεβούλητο επικαίρως ανύσαι εξεισιν εις το αύτοϋ μοναστήριον καί αυνάγει
20 αύτφ τα διεΰκορπιαμένα ^τρό/ΐα-τα, α οι βαρείς λύκοι εξώσάν τε και
έκάκωσαν και επί παν ορός άπήλαοαν. συντρέχει бе και πλήθος μοναστών τε και λαϊκών αριθμού κρειττον και τη του μεγάλου παρο^σίςι
συνήδεται, της φήμης πανταχού διαθρνλονμένης καίτ Θεόδωρον κηρυττούσης καί Σακκουδίωνα. εδείκνυ δε ή πείρα τους λόγους και την
25 φήμην τα πράγματα· οι γαρ παραγενόμενοι, βελτίους τάς ψυχάς γι
νόμενοι, προς βίου ακρίβειαν ερρυθμίζοντο·
έκ δη τούτου πολλοί καί
τών της Βύζαντος έξήεσαν καί у τάχος εϊχον τφ αγίω προσήεσαν καί
τούτου τών λόγων ola Σειρήνων άψευδών αλόντες υποστροφής ούδ' δλως
f. 208 εμέμνηντο, αλλ' ήντιβόλονν, προσέπιπτον αύτφ ¡| συνεΐναι, πάντα κατα30 λιπόντες δσα της κάτω περιφοράς' ους καί ό μακαρίτης λαμβάνων καί
λόγοις του πνεύματος καταρτίξων προσήγε Θεφ καί άρετήν έξεπαίδευεν.
24. Άλλα τών μιαιφόνων 'Αράβων την 'Ρωμαίων το τηνικαϋτα
κατατρεχόντων
καί τάς χώρας~Ίτάσας δηουμένων καί μετανάστας τους
ένοικούντας ποιούμενων άναγκαϊον εφάνη καί τοις πατράσι δρασαι τα
35 νου καιρού καί μή προφανεϊ

εαυτούς κινδύνω ρίπτειν. όθεν καί προ';

16 αλλά η KD i| 22 τε RD |¡ 26 έρν&μίζοντο RD
28 τω λόγω F |j ibid. ουόόλως RD ji 32 άρράβων RD

!

: 27 είχων R, em. I) I
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την βασιλενονσαν είσήλ&ον και εις οιριν τω τε πατριάρχη και τη 1
Αύγούστη εγένοντο. οϊ γε και σύν πάση τούτους ευφροσύνη δεξάμενοι
λιπαρούσι την τον Στονδίου ειληφέναι μονήν και κόσμος γενέσ&αι τη
πρώτη των πόλεων, ύπερφερής ôè πάντως ο ναός εις τε κάλλος και
μέγευος προς λαοϋ πολλού κατοικητήριον. έδει γαρ ώς άληϋ'ώς τον 5
μείζονα πάντων εν γεννητοΐς, τον πάντων κατ' άρετήν μείζονα τφ
εαυτού είσοικίααι νεφ και τοιαύτας φντεύοαι ψνχάς, αϊ τόν τε βίον και
τρόπον νπερφνή εξονσι καί παράμιλλον] ούτω γαρ ο πατήρ επνροντο col. 2
τα σπλάγχνα και της των τέκνων ωφελείας εξείχετο, ώς εαυτόν εΐ
οΐόν τε ανάθεμα γενέσθαι άπο Χριστού κατά τον άπόστολον, μόνον ει Ю
ούτοι σώζοιντο' τούτους γαρ μάλλον ή τον αέρα άνέπνει, διδάσκων
δσαι ώρ(κ, νον&ετών, παραινών, διεγείρων, παρακαλών και προς πάσαν
απλώς παιδοτριβών άρετήν ους και συν Θεφ επί μέγα πολιτείας ύψωσε
καί ÓŁaywy^c καί τοσούτον, ώς καί πάσι προκεΐσ&αι τύπον τού καλ
λίστου υπόδειγμα.
15
25. Της τοίννν τού Στονδίον μονής λαμπρας ούτω φανείσης καί
ανά στόμα πάντων άδομένης, πολλοί συνέρρεον εν αύτη μοναχοί τε καί
λαϊκοί καί όσοι τού αβρού βίον καί ηδονικού, ους καί φιλοφρόνως ο
όσιος δεξιούμενος καί λόγοις επάρδων πνευματικοϊς
επειυε
μηδενός
άλλου ή αρετής μόνης εξέχεσυ·αι, κτήματος αθανάτου καί διαμένοντος' 20
τα γαρ τού κόσμου ϊσα καί ήρινοΐς ανυεσι ό^αρρεζ ταϊς άγχιστρόφοις
μεταβολαΐς ημάς διαπαίζοντα, καί ότι δει, φησί, τους
άποτασσομένους
υπακοής προ των άλλων ¡; φροντίζειν καί ταπεινοφροσύνης καί τού μή f. 208r
στοιχεϊν тф ίδίω υελήματί'
ους καί οία μαγνήτης εΐλκε προς εαυτόν
καί εξήρτα καί ονδεν άλλο ην αύτοις ή Θεόδωρος το γλυκύ καί πράγμα 25
καί ovo μα. πάντα γαρ παρ' ονδεν υέμενοι, καί ούσίαν καί φίλους καί
συγγενείς, τούτω μόνω καί τφ Θεφ τάς εαυτών άνετίυουν ψυχάς' έφ'
οΐς ήγαλλιάτο τφ πνεύματι δ πατήρ, ορών ούτω στοιχείου μένους προς
άρετήν καί κολλωμένους τφ άγαυφ καί τού απαλού βίον τον τρα^ΰ^
άνταλλάττοντας.
αλλά καί όσοι τών είσφοιτώντων μοναχών υπ' αύτφ 30
ήφελον τάττεσυαι,
καί τούτους τφ) πλάτει τών εαυτού
σπλάγχνων
εδέχετο καί ϊσα τοις τέκνοις περιειπέ τε καί επέυαλπεν,
ού προτιμών
μεν τους παρ' αύτφ τρίχας άποκειραμένους, εκείνους δε τοις δευτέροις
εναρι&μών, όπερ αν τις πά&οι τών φιλότιμων καί περιττών,
άλλα
κατά την άρετήν καί τον βίον τιμών εκαστον καί αποδεχόμενος, ως 35

6 κατ' άρετήσ Κ, κατ αρετής D ; 18 αβρον RÖ | 22 όεΐφησι ß ; der, ψηαι D |
24 μαγνητις KD ¡\ 26 παρονόεν R, era. 1) ,[ 30 ειοφοιτων τών D | 32 περιείπεν τϊ RD
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col. 2 l εντεϋυεν αύξηυήναι και είς άρι&μον ύπερταυήναι
χιλιοοτον μικρού
όεοντα τονς τη μονή προοεδρεύοντας. άλλα ιτουτΌυς Јгсм>тгас, πλήθος
γεγονότας πολνάριΦμον, μόνος ο δοιος ούχ οϊός τε ών άναύ'εωρεϊν και
ερενναν και jrdwa τα εαυτών επί λεπτφ άκριβονν το τον Φεόπτον
5 Μωυοέως ποιεί και καϋ'άπερ εκείνω ουκ άπεμφαϊνον εδοξε χιλιάρχονς
και εκατοντάρχονς καί πεντηκοντάρχονς και οεκαδάρχους είς επιοκοπήν
προχειρίοαι τον λάου, οντω και τω υεοφόρω τους εξέχοντας των
αδελφών είς επιοτασίαν προοτήοαι τών λοιπών καλόν εφάνη καί
πρεπωοέοτατον.
δυεν πράττει μεν τοντο, κλήαεοι δε άλλαις καί οϊας
10 τονς τοιούτονς εχειν εικός' επιοτημονάρχας
γαρ και επιτηρητάς
και
παιδεντάς τούτονς εκάλεοεν, εκ τον επιτηδεύματος τιυείς τα ονόματα'
είτα καί τονς τούτων προύχοντας, οίον τον τα δεύτερα φέροντα, τον
οίκονόμον καί τον παροικονόμον καί? τονς άλλους εξής.
26. Έξέύ^ετο μέντοι καί παραινεθείς εγγράφονς τοις τάς επιλοίπονς
f. 209 τών διακονιών || εχοναι, δια οτίχων ιάμβων τοντο πεποιηκώς' μάλλον δε
ή τών οτίχων νφήγηαις από του καυηγονμένον ήρκται αύτφ καί μέχρι
τον τελενταίον, εϊτ' ονν τον όψοποιον. διωρίσατο δε γε καί гш- έπιτιμίω
η άφοριομφ ή γοννκλισία ή άλλη καυηκούοη παιδεία ο τών υείων
ύμνων καυνοτερών νπαχυήαεται,
ή ο σκενός τι ανντρίβων, ή είκαίως
20 §ιπτών καί παραμελών, ή ο ' τον άδελφον εν τινι διαπληκτίαας, ή δ
λόγον περιττον καταχέας τινός, τούτοις παοιν άναλόγονς τοις πταίαμαοι
τάς επιτιμίας προϋ'&ηκεν, ώατε είναι τοις παρά του πατρός κατασταθώ
άρχηγοϊς έργου του μεγάλου οπούδαομα πάντα επιακοπειν τα τών
αδελφών, πάντα διερευνάν, παοιν ύποτιυέναι τα δέοντα'
αννεφάπτεουαι
25 δε τον κόπον αυτών καί τον μέγαν πατέρα καί είναι αύτον οϊόν τίνα
κνβερνήτην, ѵу)оѵ καυήμενον καί τών ανέμων ¿шіг^огіѵта та πνεύ
ματα, ή ϋτρατηγον αριατον νπερ πάντων πονονντα καί κινδννεύοντα\
col. 2 καί δοκιμήν απάντων λαμβάνοντα' ώς πληρονουαι eď αύτφ καί το
τον υείον 'Ιερεμίου, ότι 'δοκιμαοτήν δέδωκά οε του λαού μου, καί
30 γνώοχι èv τφ δοκιμάζειν οε την δδον αυτών3, προς τούτοις τέυεικε πάοι
κοινά καί τά ενδύματα, άφορίϋας τούτοις καί οίκημα, ϊν' δ βονλόμενος
τιυοϊτο εκεΐοε το ίμάτιον προς το άπορρυφν^ήναι κατά την εβδόμην
τών ημερών, καΰ'ά τούτοις αύνηυες, καί άναλαμβάνοι έτερον παρά τον
επιτεταγμένου

την διακονίαν άδελφον, κα&αρον ήδη καί αρρυπον άνηκε
......
^,,

3 ονκ ο'ίός τε ED || 5 μωνσέοσ Ε || 11 πεδευτάα Ε, em. D [! 12 οίον τα Ε,
α
οίον τε τα D | 13 τιροικονόμον Ε || 19 βκενοα τι Ε, οκενος τι D |j 21 rcăai ED fj
22 καταστάσιν ED || 28 τω Ε, τω D (pro το) ji 34 αρυπον ED
29 lerem. VI, 27.

В. L A T Y S C H E V : VITA S. THEODOŘI STÜDITAE.

273

γαρ τα πάντων τοις πασιν ο πατήρ, ως αν τον χρήζοντος έκαστος 1
γίνοιτο καϊ μη άποκεκληρωμένως τον Ιδιάζοντος' τούτο γαρ σύμπνοια
και Ιοότης εν άπασι κατά το είρημένον εν ταις Πράξεσιν, ότι 'τον
πλήυονς των πιστενσάντων ην η ψνχή και ή καρδία μία και ονδε εις
τι των υπαρχόντων αντφ ελεγεν Ιδιον είναι, αλλ' ήν αύτοΐς άπαντα 5
κοινά3, τονυ^ ένεκα και ο πατήρ εν τφ αντφ ¡| των ιματίων δοχείω τα f. 209v
εαντον άποτιυέμενος ον κρείττονα των άλλων ελάμβανεν, ola πρώτος
και προεστός, άλλα τα μάλλον χείρονα και τραχύτερα, ως αν εϊη καν
τούτω τύπος αντοϊς
ταπεινώσεως.
27. Μνημονεύων δε αεί τον άποστόλον είπόντος, δτι 'δωρεάν 10
αρτον ονκ εφαγον, αλλ' ai χείρες ανται εμοι хш τοις σνν εμοι διηκόνησαν', άργεϊν ονδ' όλως ήυελεν, αλλ' εν αΐς ώρούς ήγε σχολήν, τάς
χείρας τοις δέλτοις εδίδον καλλιγράφων
και τον ϊδιον κόπον τοις
έργοχείροις σννεισφέρων των μαθητών
εξ ων και τίνα των βιβλίων
σώζονται παρ' ήμΐν, της αντοχείρον γραφής κάλλιστα οντά πονήματα. 15
σννέταξε δε και βίβλονς ετέρας, ας αυτός ιδία γλώσση νπηγόρενσε και
υείας είναι χάριτος έδειξε· και πρώτην μεν την τών Κατηχήσεων,
τεσσάρων ονσαν λόγων και τριάκοντα προς τοις εκατόν, ή και τοις
άδελφοΐς ώμιλήΦη και οδηγός αρετής εγεγόνει, προς τε άσκησιν αντονς
και πόνων νπομονήν επαλείφονσα. αντη ή βίβλος τρις τής εβδομάδος] 20
και παρ' ήμΐν επ' εκκλησίας άναγινώοκεται. δεντέραν τε και τρίτην col. 2
και τετάρτην την τών Μεγάλων λεγομένην Κατηχήσεων,
πλατντερον
νποφαίνονσαν τα καλά τον κοινοβίον παραγγέλματα
και διδασκαλίαν
εξακριβοϋσαν την σωτήριον, δση δε ή χάρις και ή ωφέλεια εν άμφοτέροις εστί, παντί δήλον τφ τοις γεγραμμένοις εγκύπτοντι. και γαρ πολ- 25
λοϊς μεν άλλοις βίβλοι πολλαϊ και ωφέλιμοι εξειργάσυησαν, κάλλει τε
και φράσει νπερφερεϊς, αλλά πείθομαι μη τοσούτον άπ' άλλης προς
φωτισμον νπάγεσυαι την ιρνχήν και κατάνυξιν, όσον από τής ϋ·εοπνεύστον ομιλίας τών τον πατρός Κατηχήσεων, όλων ονσών τής τον
πνεύματος χάριτος.
30
28. "Εστί ο' αντφ και ετέρα βίβλος, ή πανηγνρική, εν ή τάς τον
δεσπότον εορτάς καί τής Θεομήτορος μεγαλοφώνως εξύμνησεν, ωσαύτως
και τάς τον προδρόμον και βαπτιστον και άλλων αγίων μνήμας έγκωμίοις εσέμνννεν προς δε και ή δια στίχων ιάμβων σνντε&εϊσα βίβλος
αντφ κατά μέρος νπα\γορεύονσα τήν τε διάπλασιν τον γενάρχον και f. 210
5 τί R
6 τονϋ·' : sic R (τον#' D) . 19 άρετήσ R, em. D || 25 παντί τω
όΐ/λον R, παντί τω όηλον D 34 προσόν R | 35 κάταμίροα R, em. D
3—6 Aci, IV, 32
ίο τον άποατύλον : Thessal. Ill, S.
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ι την επιτιμίαν και τον υάνατον, είτα φυόνον τον Καιν και φόνον και
μέντοι και τον Ένώχ εύαρέστηοιν και τον Νώε και των εξ αντον φύντοον
γέννηοιν, βίον και διαγωγήν. άπηριυμήσατο
δε εν ταύτη και πασαν
των κακοδόξων αϊρεσιν και τφ αναυέματι κα&νπέβαλεν. ai ôè των
5 επιστολών αντον βίβλοι πέντε al παρ' ημιν τέως σωζόμεναι, εν αΐς
και το πεπαρρησιασμένον
τον πατρός οείκννται και το καρτερικον εν
τοις πάυεσι και όπως παντί συένει τονς ανομονντας κατηγωνίοατο. έτι
μην και δογματική βίβλος αντω επονή&η, λόγων ονσα αντιρρητικών
και στήλη βαοιλεων δνσσεβών Κωνσταντίνον τε και Λέοντος,
διελέγχοναα
10 την κακίαν
ανται

αντών και το μύαος και κηρνττονσα

αϊ βίβλοι,

ας ο υανμάσιος

δόγμα το

ορυόδοξον.

τη εαντον γλώσση νπηγόρενσεν

είχε

γαρ αεί την άληυινήν σοφίαν τον Χριστον ενοικονντα αντω και το
φώς της γνώαεως επιλάμποντα. διά τοι [τοντο] ουδέποτε εληγεν, αλλ'
col. 2 η | γράφων ώρατο, ή άλλοις νπαγορεύων, ή διδάσκων α εδιδάχυη παρά
15 τον Πνεύματος, ώς αν δια πάντων το δο&εν αντφ
πολνπλασιάζοιτο
τάλαντον.
29. 'Αλλ' ονκ ήνεγκεν ο τον φ&όνον πατήρ μη πάλιν κακώσαι
τον δίκαιον και θλίψεων πνρώσαι επιφοραις, ει και αντος μειζόνως
μάλλον εξέλαμπεν. ο γαρ τα 'Ρωμαίων σκήπτρα τηνικαντα λαχών Νι20 κηφόρος ο δύστροπος, τφ μεν δοκεϊν χριστιανός τνγχάνων και ημέτερος,
τη δε άληυεία μισόχριστος και πολέμιος, εν πολλοίς μεν και άλλοις το
δύσνονν εαντον και κακότροπον επεδείξατο, πλέον δε τη καινοτομία
τής εκκλησίας και κατατομή· ον γαρ άνήκεν άμα τφ επιβήναι των
βασιλείων καταναγκάζων και παραπέτων
τον πατριάρχην
Νικηφόρον
25 (ώς τον Ταρασίον τον βίον ήδη άλλάξαντος) δέξασ&αι εις κοινωνίαν τον
εκκήρνκτον

Ιωσήφ

τον πρεσβύτερον,

δς jráAa¿ κοινή ψήφφ

κα&ήρητο'

έλεγε ^ γαρ δ ασύνετος, δτι και ο κανελών αντον Ταράσιος εξ άνυρώπων\\
f. 210υ ήδη εγένετο και δτι σνμπείσει πάντας τή αντον γνώμη σννυέσυαι καΐ
δτι οικονομίας μικρας το πράγμα εστίν, τούτοις και πλείοσι τον πα30 τριάρχην νπελυών και εκβιασάμενος πράξαι τα παρά γνώμην ήνάγκασε
φοβηυέντα, μη τι χείρον οντος νεωτερίσοιτο. και δη λαμβάνει κοινωνικον
τον 'Ιωσήφ και τήν ιερωσύνην αντφ άποδίδωσιν. άλλα τοντο το παράνομον και τονς πριν ήνωμένονς διέτεμε και τήν εκκλησίαν
πάλιν
διέσχισεν oi μεν γαρ περί τον πατριάρχην ιερείς και κληρικοί καί
35 γνώμης έκοινώνονν τφ βασιλει καί πράξεως, τα πάντα
καταπειυεϊς
τοντφ γινόμενοι, οι δε περί τον μέγαν Θεόδωρον μονασται καί λοιποί
9 те R !| 13 διάτοι RD ; τοντο inserui \\ 29 οίκομίασ R, em. D ; πράγμα
έατιν RD
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των έκκρίτων ούτε παρεδέχοντο το πραχθέν, ούτε έκείνοις συμμετέχειν 1
ήθελον, φάσκοντες μη οεϊν τα των πατέρων παρατρέπειν όρια μηδέ
τήν έξενεχθεϊσαν κανονικήν απόφασιν είκαίαν ούτω ποιήσαι και έωλον
και επί λύμη ψυχών περιττά οικονομειν και της \ εκκλησίας έκφυλα, καί col. 2
μάλιστα προ ομμάτων έχοντας και τήν έπελθοϋσαν οργήν από Θεοϋ 5
τοις τήν αρχήν καταβαλομενοις
του κακόν, ούτως ασύμβατοι προς
αλλήλους οι τε μονάζοντες και ιερείς μείναντες ήνυσαν πλέον ουδέν,
τίνες δε τούτων οι του καλού φροντίσαντες xa¿ των καιρών ευ διαθε
μένοι, ημείς μεν ουκ αν εϊποιμεν, οτι μικρά πάσα ανθρωπινή διάνοια
προς τήν ακριβή κατάληψιν, Θεός δε τούτων και γνώστης και κριτής 10
ó βλέπων έτέρως ή ώς αυτοί βλέπομεν. ó μεν γαρ πατριάρχης ήδει μή
καλώς έχον το πράγμα μηδέ τοις Ιεροϊς κανόσι στοιχούν, ουκ είχε δε
όπως μή τω βασιλικφ ύπαχθείη θελήματι, Ινα μή τφ άπειθειν σμήνος
επεγείρη κακών ο δε Θεόδωρος, προς μόνον ορών τον Θεον και τον
αληθή λόγον πρεσβεύων αεί, ούτε πρόσωπον κατά τής εαυτού λαμβάνειν 15
εβούλετο ψυχής, ούτε τοις παραλόγως δρωμένοις ήδει
συμφέρεσθαι,
αλλ' ελάλει τα μαρτύρια του Θεοϋ ενώπιον βασιλέων και ουκ ήσχύνετο'\\
ον καί αυτός ο πατριάρχης ήγάπα καί έστεργε και τοϋ ζήλου το θερμον f. 211
επήνει και έξεθείαζε, μηδέν τής ακριβείας ύφιέντα δι' επιείκειαν ου
καί δια παντός εϊχετο και εν καρδία έφερεν άνεξάλειπτον. πλην ούδ' ó 20
'Ιωσήφ, δι' ον τα σκάνδαλα, επί πολύ άφείθη μενειν κοινωνικός, αλλ'
αμα ο τούτου συνασπιστής άπεβίω βασιλεύς, αμα και αυτός τών Ιερών
άπώσθη περιβόλων καί άτιμοτέραν τής πριν υπέστη καθαίρεσα, αλλ*
ήμιν έπανακτέος ο λόγος προς τήν νπόθεσιν.
30. Ώς γαρ εΐδεν δ θρασύς βασιλεύς τήν εαυτού γνώμην υπό 25
τών πατέρων άκνρωθεϊσαν, τον μεν δσιον Θεόδωρον συν τω άδελφώ
'Ιωσήφ και τφ θείω Πλάτωνι κελεύει περιορισθήναι εν ταΐς προ του
αστεος νήσοις, διαιρήσας τούτους καθ' ένα και άποικίσας, то δε πλήθος
τών μοναχών στρατιωτών ô o # ^ c u προστάττει χερσι καί
φυλάττεσθαι.
όστις και μεθ' ημέρας τινάς εις τά τοϋ 'Ελευθερίου
παραγεγονώς 30
παλάτια άγει τούτους έκει, τφ \ τής εξουσίας δγκω δεοίττων καί οίόμενος col. 2
υπηκόους λαβείν, και διαιρεί τους μείζους από τών έλαττόνων καί èv
δυσίν ίστα μέρεσι και πρώτα μεν προσβάλλει τοις πρώτοις καί ¿rre^ârat
λόγοις σοβαροϊς καί περινενοημένοις
άποστήσαι μεν τον Λτα^ρός και
καθηγητού, αύτφ δε συνθέσθαι καί κοινωνήααι καί γνώμης καί πράξεως. 35
2 μηδειν R j¡ 12 ίχων RD || 17 ήαχννετο RD |Ι 20 διαπαντος RD || 21 êmπολν Κ !) 28 νήσ(οισ) R, νήααις D jj ibid. κα&ένα RD |j 33 lată RD
17 έλάλει κτλ. Psal. 118, 46.
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ι ώς δ' άκλινεϊς τούτους εώρακε και αύτώ κατά μηδέν εϊκοντας, τότε
γίνεται προς τους ετέρους επιστρεφής και φηοι τούτοις·
„"Οσοι βούλεσυε βαοιλεΐ πειυαρχεΐν και πατριάρχη και κλήρω συνευδοκεΐν, εν
μέρει στήτε τω δεξιφ' όσοι δε της προτέρας και διαθέσεως και ψήφου
5 εξήρτησθε, την εύώνυμον οτάοιν απιτε", κακούργως τούτο σοφισάμενος
ο παράφρων και οΐόμενος τη μεταθέσει των τόπων
συμμεταθήοειν
тошгоѵ και τα φρονήματα, αλλ' οί γενναίοι μηδέν ϋποπτήξαντες,
μηδέ
t. 211Ü τι της παρρησίας καθυφιέντες, ταύτα προς τον !| βασιλέα άπεκρίναντο„ Ήμεΐς, ώ αύτοκράτορ, όσα παρά των πατέρων ημών εδιδάχθημεν και
10 ταϊς εαυτών ιρυχαϊς παρακατέσχομεν, ταύτα και φυλάττομεν και ανόθευτα
συν Θεώ περιοώζομεν
θείω γαρ ούτοι κινούμενοι πνεύματι τα κρείτ
τονα ήμΐν και εχόμενα σωτηρίας παρέδοααν τα δε νύν ύφ" υμών καινοτομούμενα ούτε προοιέμεθα, οϋθ' όλως ώσιν ήμετέροις
παραδεχόμενα,
οτι μηδέ προς ημών τα τών ανθρώπων του Θεού προτιμάν".
15

31.

Έφ'

οΐς καταπλαγέντα

τον /?аогАеа και την

παρρησίαν τών ανδρών επιγνόντα,
καταοχέτους προοτάσσει γενέσθαι,
ώς άχθησομένους και αύϋΊς δίκην
ώς εΐχεν ορμής της προς Σκύθας
20 θεία καταλαβούοα δίκη τα έπίχειρα

ενστασιν

κου

τέως μεν ούδεν άλλο ή φρουρά
εν ετέροις διανείμας
μοναστηρίοις,
της άνηκοΐας δώσοντας, αυτός δε
εκστρατείας εϊχετο. αλλά τούτον ή
τών έργων ταχέως είσέπραξεν, ου

μόνον ήττηθέντα
αίσχρώς, άλλα και μαχαίρας έργον êv τω πολέμω
col. 2 γενόμενον. άξιον δε μηδέ | την τού πατρός έπ' αύτώ πρόρρησιν σιωπή
παρελθείν
επειδή γαρ εκείνος εξώρμα κατά Σκυθών καί μέγα επήρτο
και έβρενθύετο, μεταστειλάμενος τον δσιόν που προ τού αστεος πέμπει
25 τινάς τών επ' εξουοίας τούτο μεν πειθοι, τούτο δε βία ενδόσιμον
ποιήσαι αυτόν και τω κρατούντι επικλινή, αλλ' ώσπερ ένθους ο θεοφόρος γενόμενος και όλος τού πνεύματος δηλοΐ αύτφ τάδε'
„Έχρήν
μεν και σέ, βασιλεύ, μετάμελον ων επεπράχεις λαβείν και μη παρόψεσθαι
τοσούτον κακόν άθεράπευτον. επει δε ου μόνον αυτός άναλγήτως έχεις,
30 αλλά και ημάς προς τον δμοιον ύποσύρεις δλισθον, ταύτα σοι ο παν
τοκράτωρ <5ť εμού λέγει κύριος' ϊσθι, ώς επιστρέφων ουκ είΤκταΓρεφβ^ς
τη οδφ, η συ πορεύη σήμερον έκε?." άμέλει και κατά την τού δικαίου
προφητείαν άθλίως εν τω πολέμω αναιρεθείς όνειδος μεν τη 'Ρωμαίων,
γέλως δε και τωθασμος τοις εαπερίοις γέγονεν, ώς πληρωθήναι και τον
35 τού προφήτου

Ήσηε

λόγον έπ'

αύτφ'

'Και ο οίκος τού βασιλέως ¡|

2 και φησί BD \\ 14 et 22 μђδh BD || 24 μεταστηλάμενος Ε, em. D ; όσων
nov BD || 30 ταϋτα σοι Β, ταϋτα σοΙ D ¡| 32 ής σν D
35 Ώσηέ: cf. Овее VII, 16.
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ακούσεσθε, ότι πεσούνται ot άρχοντες αυτών δια άπαιδευσίαν γλώσσης t.
αυτών àvfF ών παρέβησαν την διαθήκην μου και τον νόμον μου
ήσέβησαν".
32. Τούτου öw, ώς εϊρηται, άναξίως και άγεννώς το ζην άπορρήξαντος καί Σταυρακίου του υιού αυτού τετρωμένου προς την βαΰιλεύου- 5
σαν είσελάσαντος καί εν ολοις δύο μηαί της αρχής κρατήααντος και
Μιχαήλ ο τούτου έπ1 αδελφή γαμβρός,
τον β'ιον ευθύς μεταλλάξαντος,
την του κουροπαλάτου άξίαν περιέπων, διάδοχος τής βασιλείας γίνεται.
χριστιανικώτατος
δε ούτος υπάρχων καί λίαν πιστότατος
ανακαλείται
τάχιστα τον μέγαν Θεόδωρον μετά τών αυτού ¡Χαθητών καί τω Ιδίω Ю
μοναστηρίω αποκαθιστά. ytVfiircu δε καί τών διεστώτων μελών συναρμοστής άριστος, χρησάμενος μεσίτη καί διαλλακτή καί τω πάπα τής
πρεσβυτέρας 'Ρώμης, παρ' ου καί / ρ ά ^ α τ α άφίκετο, το καλόν σώμα
τής εκκλησίας είς εν συνενοϋντα καί συμβιβάζοντα καί τοις τε ίερεύσι
καί μο\νάζουσιν είρηνικήν δίδοντα όμόνοιαν, δευτέραν, ώς δεδήλωται, 15
του 'Ιωσήφ ύποστάντος καθαίρεσιν, δ i' ον τα σχίσματα, ούτως ο πα
τριάρχης καί ο όσιος τα πάντα αλλήλοις γενόμενοι καί τή τε τής
είρήνης ενώσει καί τή αδιαλύτω συνάψει εκάτεροι είς αλλήλους θαυμαστώς πως ενηδόμενοι άδιάσπαστον εΐχον του λοιπού την στοργήν καί
την εύνοιαν, ώς δοκεϊν μίαν περιφέρειν ψυχήν èv δυσί σώμασιν.
20
33. 'Αλλ' ο μεν όσιος τον καιρόν τής είρήνης καιρόν έποιειτο του
πνεύματος καί τοις μαθηταις πάλιν ώμίλει τα δέοντα, προς τε άσκησιν
έπαλείφων αυτούς καί προς τάς τών πειρασμών προσβολάς. αλλά καί
ει τινι τούτων πολλάκις λογισμός ενεφυτεύθη
αυτάρεσκος ή πάθος
θελήματος
εκ του μακρνσμού καί τής μονώσεως, ταύτα μεν ó καλός
άνέσπα γεωργός καί έξερίζου, τους δε τής υπακοής καί ταπεινώσεως
καρπούς άντεφύτευεν. ηύξανεν δ λόγος του Θεού καί προέκοπτον αρετή
καί χάριτι τα τέκνα τοϋ πνεύματος. \\ πολλοί δε αυτών μετά τής πρακτικής φιλοσοφίας καί τής δια λόγων παιδείας άντείχοντο,
μαθημάτων
τε τών καλλίστων επιμελόμενοι καί πάσαν άλλην ενασκούμενοι παίδευσιν,
ώς καί πονήματα έξεργάσασθαι ϊδια καί λόγους οίκείους συγγράψαι καί
περί τήν γραφήν ακριβή εσχηκέναι πεϊράν τε καί διάγνωσιν. τίνες δε
παρ' αύτοις καί ασμάτων καί μελών ποιηταί άνεδείκνυντο καί ήχου δε
ψαλμωδίας καί τής άλλης èv τή εκκλησία μελωδίας
φιλοπονώτατοι
επιστήμονες,
ετι μήν καί τάς δια χειρών τέχνας εξήσκουν τε καί
5 οταβρακίον Β, em. D ¡| 11 αποκαθιστά BD |¡ 19 άόιάστατον D \\ 24 πό&ος D |¡
27 άντεφντενε BD Jj 29 διαλόγων BD j' 31 έξεργάσ&αι BD | 32 πεΐραν rè Β, πεΐ
ραν Γ£ D 34 φιλοπονότατοι BD

25

f.
30

35
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ι επετήδενον
νφάνται γαρ καί ραφεϊς εν αντοΐς, σκντοτόμοι τε και
ύποδηματορράφοι,
σκηνοποιοι και οικοδόμοι και οι τάς οκυρίδας πλέκοντες καί δοοι δια πυρός και 6«5τ)ρον την βάνανοον μετίαοι. таша
πάντα έργα των καλών εκείνων ετύγχανε μοναχών, εκάστου αυτών τάς
5 μεν χείρας τοις έργοις κινοϋντος, το δε στόμα τοις ϋμνοις δίδοντος
και τα τον Δαυίδ μελετώντος λόγια, ώστε είναι τον αμπελώνα κυρίου
col. 2 Σαβαώυ ενκληματοϋντα | καί τάς άναδενδράδας αυτού
ϋπερηρμένας
και τάς ¡παραφυάδας παντί φ&ανούσας τόπω. έφυασε γαρ ως αληθώς
έφ* δλην την ύφήλιον ή τών θαυμάσιων τούτων και φήμη καί αρετή,
10 ώς καί πολλούς αυτών εν τόποις τισίν άφιγμένους ϊδιά τε σνστήσαι
μοναστήρια καί τήν επωνυμίαν του Στουδίου επιθειναι, ην και διασώζει
μέχρι του νυν.
34. Άλλ1 εν τούτοις όντων αυτών καί πασιν εύυηνουμένων καλοϊς εξαίφνης εφιστάται πονηρόν τι πνεύμα και όλέυριον, Αέων δ
15 δύστηνος 'Αρμένιος, πάσαν διαταράττων τήν περί το θείον εύσέβειαν.
της γαρ Έφας οΰττος στρατηγών, απόνοιαν ώδινήαας καί τον υπό,χείρα
στρατον δώροις κλέψας καί άλλους ουκ ολίγους συναρπάσας,
αποστάτης
καί πολέμιος τον αύτοκράτορος γίνεται Μιχαήλ' καί δη προς τα μέρη
της Θρφκης είσβαλών και πλησίον τών βασιλείων γενόμενος βασιλεύς
20 προς τών Μακεδόνων αναγορεύεται, εκείθεν τε άπάρας, μηδενός δντος
f. 213 του άντιπράττοντος,
ατε τοϋ ¡j ευσεβούς Μιχαήλ εκκεχωρηκότος καί τον
μονήρη βίον ύπελθόντος,
άνόσιον ήγησαμένου αϊματι ομοφύλω εαυτόν
καταχραίνειν, χειρός βία καί παραπληγία φρενών ο τύραννος εγκρατής
τών δλων καθίσταται, παραλαβών δε τήν βασιλείαν ού πάσαν ευθύς
25 άπογυμνοι τήν κακίαν της ψυχής, άλλα καταλλάξας πρότερον εαυτώ
τε και άλλήλοις τους στασιάζοντας και τονς εν τέλει καί τους εν πο
λιτεία πανονργως νποποιησάμενος
τότε τήν δλην αΰτοΌ κακο^ε^αν
φανεροί και το τοϋ λέοντος εξερεύγεται βρύχημα. τόλμα γαρ ο εμβρόν
τητος τα άτόλμητα και κατά τών αγίων εικόνων ενθουσια καί τους
30 προ αύτοϋ διώκτας ύπερβαλέσθαι
τή πονηρία φιλονεικεϊ, τήν лгаЯси
σβεσθεϊσαν φλόγα τοϋ κακού ύφάπτων και άναζωπνρών. επαφήκε γαρ
φωνήν μιαράν και κατάπτυστον
ô άλιτήριος μή δεϊν τιμαν ή σέβειν
col. 2 νάς εϊκόνας ή δλως προσίεσθαι ή παραδέχεσθαι, \ αλλ' έκριζοϋν καί
άνασκάπτειν [καί] ώς εΙδώλων ήγεισθαι άφομοιώματα. ω φωνής εκείνης
35 εναγούς, ην και αήρ εμολύνθη δεξάμενος' ώ γλώσσης παράφορου καί
1 τε Κ ¡| 2 νποόηματοράφοι RD |! 7 αναδενόράαας αντονς D ί 13 καλ(οΐς) Β,
καλών D || 16 νποχεΐρα Β, em. D ¡Ι 20 έκεΐ&εν | Τε Β, έκεΐ&εν τε D |¡ 32 μηδεΐν Β,
em. D 34 καί inserid
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τολμηρας, ή τα μυσαρά και ολέυρια ταύτα προήκατο. ον γαρ ήβονλήυη 1
οννώεϊν ο πανώλης και βέβηλος, ότι ο κύριος ημών και Θεός, σπλαγχνισυείς επί τφ αντοϋ ποιήματι και Φέλων άνεγειραι την φύσιν ημών
κάτω κειμένην εν тф της αμαρτίας πτώματι, ενδόκησεν όλον το zaffi
ήμας εαντφ ούσιώσαι και γενέσθαι οίχα τροπής ανυρωπος, κα&' ενωσιν 5
άρρητον σώζων έκατερας ονοίας, της τε ^εότ^τος και
άνυρωπότητος,
άανγχντα τα Ιδιώματα, εντεύθεν και της αγίας αντον σαρκός τήν μορ
φήν εδωκεν ήμιν τιμάν και σέβειν και προσκννεΐν, ώς διαβαινούσης
της εικόνος προς το πρωτότνπον, ώς αν και το βάυος της υείας οίκονομίας μη άγνοώμεν και τον νουν ημών από τής εν είκόνι περιγραφής ίο
τον Χριστού επί τήν νο\εράν και άσχημάτιστον τον Θεοϋ μορφήν έπα- f. 213υ
νάγωμεν και όλον υεοειδή εργαζώμε&α και ονράνιον. τούτο γαρ το
μνστήριον και οι ϋ^ειοι καί μακαριστοί πατέρες ημών, μίαν λαβόντες
παρά τον πνεύματος σύμπνοιαν καί σννόδονς ιεράς τελέσαντες, φανερώς
πασιν ετράνωσαν, την τε κατά σάρκα κένωσιν τον κνρίον καί Θεοϋ 15
ημών κρατύνοντες καί το ορυόδοζον δόγμα κηρύττοντες καί τήν τών
σεπτών είκόνων ■п/лсб^гес προσκύνησιν καί είς ημάς jrapajre'^jrovreç·
είδωλα δε τάς αγίας εικόνας οντε τις τών ν^εοφόρων εκάλεσε πώποτε,
οντ' ανυρωπος λογισμού κύριος καν μέχρις έννοιας το τοιούτον άτοπον
παρεδέξατο.
20
35. 'Αλλ' δ άλαζών καί αναιδής βασιλεύς νπο τών αγόντων αυτόν
δαιμόνων στρατηγούμενος
καί σκεύη οργής τά είς άπώλειαν κατηρτισμένα ενρο)ν καί τούτονς λαβών σνμβούλονς καί σύμφρονας, ών τής
σνμμορίας ο Αακόμαντις
οντω καλούμενος 'Ιωάννης εξήρχεν, ατε
γλώσσαν έχων ήκονημένην τφ ψεύ\δει καί τη από Θεοϋ μωρανυείση 25 col. 2
σοφία ενστροφον, σνν αντοΐς το εναγές εκείνο καί αυεον
σαλπίζει
πρόσταγμα καί πανταχού διαδίδωσι. καί δή πρώτα μεν προσβάλλει τφ
πατριάρχη Νικηφόρω, οίόμενος τούτον ή φόβφ ή κολακεία ή δώροις
ποιήσειν άλώσιμον. ώς ó' νλακτών εφάνη δια κενής καί ονδεν άλλο ή
κύων εδείχυη χανών, τον υεσπεσίον άκλινοϋς μένοντος, ττόττε πάντας 30
σνναυροίζει ομού ιερείς τε καί μονάζοντας καί αντον τον υειότατον
πατριάρχην καί τον μέγαν Θεόδωρον καί καυίσας νιροϋ καί τήν οφρνν
έπάρας ο δείλαιος, κύκλφ παρεστώτας
έχων καί τονς τής ασεβείας
σνμμνστας,
εφη προς τοις προτέροις καί ταύτα· εσφάλΦαι τους τήν
πίστιν εκ&εμένονς καί τήν τών είκόνων προσκύνησιν άνομολογήσαντας, 35
5 χα&ένωσιν BD j¡ 21 αυτών BD || 23 ώ^ τής ονμμορίας om. D || 29 διαχενής BD ! 30 έδέ'/βη D '·' 33 παρεστώσας D
&изантійскій Времениикъ.
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1 και χρή
προυεΐναι
Î. 214 πρόλαβαν
ον είκοσι
5 άνόμημα
Αίγυπτίοις

отдѣлъ ι.
περί τούτου σκέψασυαι καϊ τάς αμφοτέρων δόξας εις μέϋον
και φιλοκρινήσαι το κρεϊττον από του χείρονος και κατά το
δόγμα τους των εικόνων τύπους ; καϋελείν, ώς ου υεμιτον
και σανίοι τα της λατρείας περιγεγράφυαι
ήμΐν. τούτο το
τάς ψυχάς των άκουσάντων εξέτηξε καί του ψηλαφητού παρ'
ακότους βαρύτερον εφάνη και ζοφωδέστερον. αλλ' ή Όεία

των πατέρων ομήγυρις,
απηνές τού κρατούντος

μηδέν καϋ^υφιεϊσα τού φρονήματος, μηδέ το
κατορρωδήαασα, έκαστος κατά την δεδομένην

αύτφ χάριν τον αλογώτατον

βασιλέα ταΐς από των Γραφών

μαρτυρίαις

10 έβαλλε καί διήλεγχεν ανόσια λέγοντα καί της εκκλησίας αλλότρια, ήσαν
δε οι καί σιωπαν καθόλου καλόν είναι ελεγον και μη είς λόγους μετά
συνεδρίου ματαιότητος έρχεσυαι, ώς μηδενός οντος τού
ορυοτομουντός
την αλήϋ'ειαν.
36. : 'Αλλ' ο πατήρ ημών Θεόδωρος, υείω τήν καρό/αν πυρωυείς
15 ζήλω και μή οΐός τε ων εαυτού είναι κάτοχος δια τήν άλγηδόνα της
ψυχής και τήν αμετρον χύσιν τού κακού, ταύτα μετά παρρησίας προς
col. 2 τον βασιλέα'
„ Τι" φησίν, „ώ αύτοκράτοο, τήν \ έκκλησίαν τού Θεού
γαληνιώσαν καί είρηνεύουσαν διαταράττεις πάλιν καί συγχέίς και τα
της ασεβείας επισπείρεις ζιζάνια ; ουκ ήκουσας τού μακαρίου Παύλου,
20 τι γράφων Τιμοϋ·έω λέγει' 'Παράγγελλε αύτοϊς μή ετεροδιδασκαλείν μηδέ
προσέχειν μύ&οις καί γενεαλογίαις άπεράντοις, αϊτινες ζητήσεις ματαίας
παρέχουσιν [μάλλον], ή οϊκονομίαν Θεού τήν εν πίστει'. καί πάλιν
Έϊ
τις έτεροδιδασκαλεΐ καί μή προσέρχεται ύγιαίνουσι λόγοις καί τη κατ'
εύσέβειαν διδασκαλία, τετύφωται, μηδέν επισταμένος, αλλά νοσών περί
25 ζητήσεις καί λογομαχίας, εξ ων γίνονται ερις, βλασφημίαι καί πονηραί
ϋπόνοιαΐ' αφίστασο από τών τοιούτων', καί εν ετέρω'
'Ταύτα ύπομίμνησκε διαμαρτυρόμενος
ενώπιον τού Θεού μή λογομαχείν εις ούδεν
χρήσιμον επί καταστροφή τών άκουόντων\ συνφδεΐ δε τφ άποστόλφ
καί 'Ιγνάτιος ο υεοφόρος· 'Προφυλάσσω υμάς, λέγει,* από τών ϋηρίων
f.214v 30 τών άν&ρωπομόρφων αιρετικών, ους ου μόνον !| ου δει ημάς παραδέχεσυαι, άλλ\ ει δυνατόν, μηδέ συναντάν'. τούτων τοίνυν διοριζομένων
έκκλίνειν ύμας καί άποτρέπεσ&αι, πώς λοιπόν με#' υμών στησόμεϋα
τών κεκαυτηριασμένων
τήν συνείδησιν καί φθοροποιά
προϊσχόντων
ρήματα, ών ή γλώσσα άδικίαν είς το ϋψος λαλεί καί τού κτιστού και
4 είκοσι D || 7 μήόε το απηλες D || 18 γαλννίώσαν RD || 21 μηόε R || 22 μάλλον
inserui ex ер. ad Tim. || 25 γίνωνται KD ¡| 28 σννφόα D || 31 μήόί- RD
20-22 παράγγελλε — πίστει : 1 Tim. I, 3—4 || 22 ща. ΕΪ τις κτλ. 1 Tim. VI, 3—4 i;
26—28 Tama — των άκονόντων : 2 Tim. 2, 14.
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ποιητου την θείαν και σαρκομοιόμορφον εικόνα ατιμάζει και αθετεί; 1
τίνα δε και τον δικάζοντα εξομεν, βασιλέως παρανομούντος και πάντας
τη εξουσία δεδίττοντος και άπειλάς τοις μη πειθομένοις
προτεινομένου
και μάστιγας ; άσννεσίας τοϋτο πολλής εν ούτω διεφθαρμένοις κρίνεσθαι
κριταϊς και τον επιδήλου κακόν μη εκτρέπεσθαι το οννάντημα, οπού 5
γ ε και αυτό το οπωσοϋν ομιλήσαι ύμϊν και ουντυχεΐν κομιδή περιττον
και εϋηθεςίί.
37. Τούτων άκούοαντα τον βασιλέα και θνμον μεγάλου ύποπλησθέντα όργίλως ειπείν και σοβαρώς' „Kal περιττός εγώ σοι δοκώ,
ώ ούτος, και ! άδικος (τοννομα προσειπών), δτι περιττά φής είναι και 10 col. 2
άδικα τά ημέτερα; αλλά col μεν και ϋπερορία, οϊδα, καταθύμιος καΐ ή
τιμωρία και ο θάνατος· αλλ' ου πείθεις με τέως τοϋτο δρασαι προς σέ,
ουδέ μάρτυρα σαυτον επιφημίσεις, έπ1 εμού δόξαν ταύτην
θηρώμενος.
άλλα καΐ τοσαϋτα καταφρονούμένος υπό της υμετέρας, ώς φατέ, ταπεινώσεως οϊσω καΐ το σφαδάζον καθέξω τον θυμοϋ, προκαλούμενος 15
τε πάλιν υμάς εις εξέτασιν και εις μέσον τάς εκατέρων δόξας προτιθέ
μενος, ώς αν το κρεϊττον δόγμα καΐ την κνρίαν λήψοιτο. ει δε τοϋτο
ου βούλοισθε, πάντως πρόδηλος ή ήττα ύμΐν και ανάγκη τω ήμετέρω
εψεσθαι καΐ μη βουλομένους
προστάγματα.
38. Τοϋ δε συλλόγου των ίτατερω^ άμα τω πατριάρχη τους των 20
κατεγνο)σμένων και αύθις παραιτουμένων λόγους και τά τοϋ αποστόλου
φασκόντων, δτι ,,'Ημϊν ελάχιστον εστίν, Ινα από αναξίων κριθώμεν, ή
υπό ανθρωπινής ημέρας, μήτε ίερα\τικον υμών εχόντων αξίωμα καΐ τά ί. 215
ώτα εκκεκωφημένων προς παραδοχήν τοϋ βελτίονος", πάλιν ο μέγας
Θεόδωρος, άναλαβών την τοϋ πνεύματος μάχαιραν, θαρραλεώτερον τά 25
τοϋ αλαζόνος τέμνει προβλήματα και φησί' „Βασιλεν, προσοχές τοις
περί εκκλησιαστικής ευταξίας τοϋ αποστόλου ρήμασι καΐ μαθών, ώς
ουκ εξεστι βασιλέα κρ^τή^ εαυτόν εν τοις τοιούτοις καθιστάν,
πείσθητι
τούτω και άπόστηθι. λέγει γάρ· "Έθετο ο Θεός εν τη εκκλησία πρώτον
αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους'. οντοί είσιν οι τά 30
της εκκλησίας διερευναν οφείλοντες καΐ τά δόγματα θεσμοθετεϊν
της
πίστεως, βασιλεύς δε τών πολιτικών έστω κριτής καΐ τών έξω πραγμά
των διαιτητής". — „Ούκονν έκβάλλεις με σήμερον της εκκλησίας" ; ο
βασιλεύς προς τον δσιον, εξ ονόματος πάλιν καλέσας αυτόν, καΐ ο
6 κομιδ?) R || 12 δράοαι BD || 17 κνρεΐαν BD || 18 ήτα BD || 19'έψεσ&εΒ,
εψεσται D || 26 και φησί BD ; πρόσχες D || 33 In margine sinistro adscriptum est
βά (seil, βασιλεύς λί-γει). Мох ad vocem θεσπέσιος item adscriptum Θεό (sc.
Θεόδωρος λί-γει).
29— 30 "КЧ-ετο — διδασκάλους:

1-Cor. 12, 28.
12*
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1 θεσπέσιος „Ουκ εγώ" φηοίν, „αλλ' ο ταύτης νυμφοοτόλος και θείος
col. 2 απόστολος, εί δε ώς τέκνον αυτής εθέλεις είναι, \ έπου κατά πάντα τω
πνευματικά) σου πατρί", τη χειρι τον άγιώτατον δείξας
πατριάρχην.
39. Τούτων είρημένων αλλοιωθείς τάς φρένας ο παράφρων θυμού
5 πλήρη και οργής εξέρρηξε φωνήν, „'Εξέλθετε ένθεν απ' εμού" βοήσας
καί άπειλησάμενος, μηνίων κατά των αγίων και λυσσών και πώς άρα
τούτους παραναλώσει σκεπτόμενος, εξελθόντες οϋν ol γενναίοι πάντες
συνάμα τώ πατριάρχη τον μέγαν περιεκύκλουν Θεόοωρον και ψυχαΐς
και χείλεσι κατησπάζοντο, της τε παρρησίας καί της τών λόγων δυνά10 μεως επαινούντες καί εκθειάζοντες. άμέλει και προς του έπαρχου τής
πόλεως προσταχθεν μηοενί ghermì παραβάλλειν τινί ή παρρησία τον
λόγον πρεσβεύειν, άλογήσας του προστάγματος
ο μακάριος ούτω τοις
σταλεϊσιν αποκρίνεται'
„ΕΙ δίκαιον εστίν υμών μάλλον ή του Θεοϋ
cbeovew, είπατε· ούτε γαρ πεισθησόμεθα ύμϊν, ούτε δειλία καθυφώμεν
f.215v 15 την άλήθειαν, αλλά και μέχρις αίματος άνθεξόμεθα καί \\ του πα
τριάρχου καλούντος ελευσόμεθα και πασι πιστοϊς τα κατά δύναμιν
συνεισφέρωμεν".
όθεν τοις τε αυτού μαθηταϊς και πολλοίς άλλοις τα
εικότα ίταρ^ε«. καί συνεβούλευε καί προς τους εν χερσίν αγώνας επήλειφε, ιρυχαίς αμα και σώμασι προκινδννεύειν του καλού προτ ρεπό μένος.
20 αλλά καί τφ πατριάρχη παραβαλών καί τή λύπη τούτον
συμπεπτωκότα
ίδών καί βαρυθυμοϋντα
δεινώς λόγοις τε παρεκάλει του πνεύματος καί
συμβουλίαις παρεμυθεϊτο χρηστάίς.
„Ου" γαρ „παρόιρεται" φησι „την
κληρονομίαν αυτού ο τών εκδικήσεων κύριος υπό άγρίω
καταλυμανθήναι
συΐ, αλλ' επισκέψεται ημάς εξ αγίου κατοικητηρίου αυτού καί δώσει
25 τών κακών την

άπαλλαγήν"

καί τι γαρ ην λεγόμενον

ή

πραττόμενον

τφ πατριάρχη, δ μη τή τού πατρός εκυρούτο γνώμη καί βουλή; εϊτε
γαρ σκέψις τινός προϋκειτο, εϊτε κανόνος ύφήγησις, είτε
πράγματος
άλλου ζήτησις, αυτός ην ο πασιν επισφραγίζων το βέβαιον καί δεικνύων
col. 2 τού λυ\σιτελούντος την αϊρεσιν.
30
40. Άλλα
τού άοιδίμου πατριάρχου προστάξει τού κρατούντος
τού θρόνου απελαθέντος κατά την είκοστήν τού Μαρτίου μηνός καί εν
τφ αυτού μοναστηρίφ
τφ- γειτονούντι εν τφ Στενφ
περιορισθέντος,
ωσαύτως καί πολλών επισκόπων καί Ιερέων εν διαφόροις
άπαχθέντων
τόποις και καθειρχθέντων,
ην Ιδειν τότε τους δυσσεβεΐς πάντα πράτ35 τοντας

άδεώς,

τάς

τε εκκλησίας

1 άλλα ó Β || 4 τοντ (seil, τούτων)
16 καταανναμιν
Ε , em. D

κατέχοντας

R, τυϋτο

καί τάς

D || 6 μηνίών

ιεράς

εΙκόνας

R D || 11 έξεΐν RD j
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καταοτρέφοντας
καί έπ εδάφους ριπτοϋντας
(της πολλής σον ανοχής 1
και άφατου μακροθνμίας,
δέοποτα'),
αλλάς δε αυτών καί πηλφ
επιχρίοντας ή και πνρί παραδίδοντας καί πάντα ορώντας εν αύταις,
оба της εκείνων αθλίας καί φαύλου ψυχής.
42. 'Αλλ' δ τής ορθοδοξίας στϋλος Θεόδωρος èv ту τοϋ Στουδίου 5
μονή καθεζόμένος καί οτένων πικρώς καί δακρύων επί τοις γινομένοις,
επείπερ ήκεν ή τών βαΐων εορτή, τής ΰυνήθους λιτανείας
τελούμενης
προοέταξε παοι τοις μοναχοϊς || ϋιροϋ τάς εΙκόνας βαατάζειν καί τω f. 216
Θεώ τους ύμνους προαφέρειν καί τον όλον τής μονής διοδεύειν περίβολον, ώς αν καί τοις πόρρω καί τοις εγγύς ή εν ταϊς είκοσι τών πάτε- ίο
ρων φανείη τιμή καί άκουατή γένοιτο, ο δη και τοις ώοί τοϋ κρατούν
τος ενηχηθέν, άπειλαι πάλιν κατά τοϋ αγίου και φόβητρα καί άγγελίαι
πικραί καί ώς ει μή λήξειε ταύτα ποιών καί εν γωνία εαυτόν κατά·
κρύψοιτο, πληγάς και θάνατον εύροι τα επίχειρα. ο δε ού μόνον ούχ
ύποστέλλεται,
αλλά καί μειζόνως μάλλον άνδρίζεται καί τοις πάρα- 15
βαλοϋσιν αύτω μετά τήν τού πάΰχα εορτήν ήγουμένοις καί λοιποϊς
τών μοναχών και τι δει πράττειν περί τών κατεπειγόντων
βουλευομένοις καί πώς τήν εν τω πατριαρχείο) άφοΰιώαοιντο πρόακληΰιν (εκάλουν
γαρ αυτούς τοϋ ατόπου δόγματος ΰυμμεθέξοντας)
τα αωτήρια ίταρ^ΐ^
καί δέοντα καί ότι καλόν, φηοίν, άπροΐτους μένειν καί γράμμαοι τήν 20
τής προσκλήοεως εμφήναι
παραίτηοιν.
42. 'Ός δή καί χαράττει επιΰτολήν εκ \ προαώπου αυτών και δυοΐ col. 2
μοναχοΐς άποκομίζειν δίδωοιν, ή καί επί λέξεως έχει όντως1
„Ημείς
νόμοις θείοις καί κανόοιν επόμενοι, τοϋ μή δεϊν παρά γνώμην τοϋ
οικείου επιοκόπου λέγειν ή πράττειν τχ τών оба εις εκκληΰιαοτικήν 25
φέρει ζήτηΰιν, ούτε άπαντήΰαι δυνάμεθα, ούτε τοις ερωτώΰιν άποκρίѵабѲаі, το κρίμα τής απειλής φοβούμενοι καί το τής παραβάΰεως
άφνκτον επιτίμιον. τούτον χάριν, τής υμετέρας εξονΰίας καί άπαξ κίυ
δις εκκαλεοαμένης ημάς, τήν άφιξιν άνεβαλόμεθα, είδότες εαυτούς υπό
τήν χείρα Νικηφόρον τοϋ αγιωτάτου πατριάρχου ίθυνομένους καί μηδέν 30
εκτός αυτού τολμώντας ποιεΐν ή προς τι τών κινουμένων
άπολογεΐαθαι."
ταύτα ενώπιον τών ουρφετών εκείνων προκομιοθέντα
τα γράμματα
οργής αυτούς ακατάσχετου επλήρωΰεν, ώς καί τον θνμον
επαφεϊναι
3 παραδίδοντας D || 5 στύλος RD || 9 Λερίπολον RD; περίβολον sumpsi e cod.
Monac. 467 II 10 âv post ώς supra lineám additum in E || 12 ащіаі R, em. D |¡
13 el om. D || 20 φη(αίν) R, φη D || 23 επιλέξεως RD || 24 μηδεΐν παραγνώμην R,
em. D || 26 άπαντηοαι — ερωτώσιν in rasura alia manu et atramente scripta
compendiose in R
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1 τοις διακομίσασι και πληγαϊς
τούτους
άφορήτοις και ραπίσμασιν
άπελάσασυαι.
f. 216ν
43. 'Αλλ* οϋτοι μεν επορεύοντο || χαίροντες ало προσώπου του
συνεδρίου, δτι κατηξιώ'&ησαν υπέρ του ονόματος του κυρίου ατιμα5 συήναί' ο δε πατήρ ημών Θεόδωρος ου διέλιπε αυχνάς χαράττων επιστολάς και πανταχού διαπέμπων και υαρρεΐν παροτρύνων τους προβόλους
της πίστεως, ώς αν μηδενί των παρόντων το της διανοίας ϋποκλίνοιντο
δρυιον, μηδέ των λόγιομών την ατερρότητα άποβάλοιντο. απερ και
βαοιλεύς αυτός πυ&όμενος πέμπει τους τον δοιον της μονής άπελάσον10 τας και εν εξορία άπάξοντας. δς γε και την άπόφασιν ώς πολλού
έφετήν δεξάμενος συγκαλεί το πλήθος των μαυητών και τοις άρχηγοις
παραδούς και προϋχουσι, δύο ούσι και εβδομήκοντα, και παραγγείλας
πασι μηδένα μετά την αύτοϋ εξέλευσιν τφ μοναστήρια)
προσμεϊναι,
αλλ' ύποχωρεϊν του καιρού το δυοήμερον, αυτός εν τω κατά την
15 'Άπολλθ)νιάδα φρουρίω, ο καλείται Μέτωπα,
παρά των
άπαγόντων
col. 2 περιορίζεται, εκεΐαε δε ών κατάσχετος ο του ' Χριστού δέσμιος ούδ*
οϋτως έληγε γράφων πασι και ϋφηγούμενος τα συνοίσοντα.
44. "Ουεν και ταύτα γνούς ο κρατών και τών λόγων αυτού την
Ιαχύν διαναμαυών αποστέλλει Νικήταν εκείνον τον τού 'Αλεξίου, άνδρα
20 μεν και φιλόΦεον, τοιούτον δε είναι παρ' αύτω άγνοούμενον, μετΓα#ε£α>α«.
τον αγιον εν τοις τού Ανατολικού κλίμασι και κα$εϊρξαι εις τι οχύρωμα
δύσβατον, φ προσηγορία Βόνητα, παραγγειλαί τε ασφαλώς μηδένα μήτε
δραν, μήτε δμιλεΐν, μήΨ δλως διδάσκειν τι περί πίστεως, ος και το
τού /?affdéu)ç πρόσταγμα τω δσίω άποδούς, „Την μεν τών τόπων
25 αμειψιν",

φησϊν

ο πατήρ,

„προυύμως

μάλα και συν ηδονή

ποιήσαιμι,

έπεϊ μηδενί τόπω τυγχάνω περιγραπτός,
πασαν έχων εμήν, εις ήν αν
ριφώ' την δε γλώσσαν έμε επισχειν ουδείς àvu φάναι „τούτο ποιήσοι,
εως αν μοι πνοή εν ριϋίν". εγνω και ταύτην τον δικαίου την ένστασιν
ΐ. 217 δ δύστροπος || Αέων και τον Νικήταν μυρίαις ταΐς ϋβρεσιν εβαλεν, δτι
30 μη παραυτίκα επεξήλυεν αυτόν, ον και αύ&ις εκπέμπει εκατόν αύτφ
δούναι μάστιγας και ταύτη άμύνασϋαι. δστις και τον αγιον καταλαβών
καϊ δτου χάριν ήκοι άπαγγείλας είδε τούτον εύυύς εαυτόν προς το
μαστίζεσ&αι ετοιμάσαντα και τον τρίχινον χιτώνα μετά χαράς άποδυόμενον. ώκλάσυη προς ελεον δ συμπαυής
ούτος άνήρ, γυμνάς τάς
35 τίμιας εκείνας σάρκας εωρακώς, ας και χρόνος και νηστεία

κατεδαπάνησε,

8 μήδε RI) || 18 γνοϋς RI) || 19 άναμα&ών D Ц 22 παραγγειλαί τε KD || 23 τι R ||
26 το τόπω Ћ, τω τόπω D || 29 ϋβρεαι Ι) || ibid. οτι/ιη R || 32 τοντο 1) || 33 τρνχιγον RD || 34 οκλάσ&η R, έκλάσϋ-η Ι)
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καί δη ΰοφόν τι διανοείται ó εύσύνετος. tò δε ήν προβάτου ένεχυείσα ι
δορά καί τοις ώμοις επιτευεϊσα του πατρός, ατε μόνος μετά μόνον
απολειφτείς
κατά ταύτης τον των μαοτίγων ποιήσασ&αι άριυμον καί
ταύτη το βασιλικον άφοσιώσασύ^αι πρόσταγμα,
ώς αν δε καί ρανίδες
του αίματος έπιφαίνοιντο, σιδηρίφ μικρώ τον οίκεϊον αίμάααει βραχίονα 5
καί εκ του καταρρεύσαντος
το άκρον επιβάψας της μάστιγος, οϋ\τω col. 2
ταύτην εξελυών δείκνυοι σαρκί φοινιχϋεϊσαν καί αϊματι, αυτός δή&εν
ασθμαίνων καί ϋποκρινόμενος τον κατάκοπον.
45. Τούτον τοίνυν υαυμάσας ο δοιος καί της πολλής άποδεξάμενος πίστεως εύχαΐς ήμείψατο καί εφωδίασεν ου μην αυτός της προ- 10
τέρας άφίστατο διαθέσεως ή την γλώσσαν περί το λέγειν επέδησεν,
αλλά ψυχή μάλλον υερμοτέρα το της άληυείας δόγμα
κατήγγελλεν,
επέστελλέ τε καί τοις εν εξορία ίτατράο^ ανδρείως αμα καί ρωμαλέως
προς τα παρόντα ϊστασυαι καί φέρειν εύψνχως τάς νιφάδας των πει
ρασμών, άλλα καί τους αύτοϋ μαυητάς της καλής ομολογίας παρεκάλει 15
άνενδότως έχεσυαι καί μέχρι υανάτου εναΦλεΐν εν τοις πάϋ·εσιν, „"Οτι
ουκ άξια" φησί „τα лгаг^гу/шга του νυν καιρού προς την μέλλουσαν
δόξαν άποκαλύπτεσυαι
εις ημάς, καί δτι τα νυν στίγματα της σαρκός
ημών εύφροσύνην ήμιν προξενήσει αϊώνιον". \\ τινάς δε τούτων τη t. 217«
χρονιά καυείρξει καί ύπερορία προς τα δεινά οκλάσαντας καί τοις 20
των κρατούντων ύπαχυέντας ΰελήμασι ταις δι επιστολών αύτοϋ παραινέσεσι προς εαυτόν πάλιν μετήγαγε καί τω καλφ σώματι
συνήψε
τής άδελφότητος' οι καί ^ρά/^ασ«. την εαυτών μικροψυχίαν εξαγορεύσαντες
την συγχώρησιν εκομίσαντο. πέπομφε δε καί προς τους -τεσσάρας ηατριάρχας επιστολάς, άναδιδάσκων τούτοις επί λεπτφ την των κακοδόξων 25
αϊρεσιν καί το Ιταμον τούτων καί βίαιον καί παρακαλών
βοηυήσαι
πίστει κινδυνευούση καί άληυεία.
46. Έπεί δε καί τους ώς αυτόν φοιτώντας φιλοφρόνως έδεξιοϋτο
καί λόγοις ωφελεί τον πνεύματος, συνέβη το τηνικαϋτα καί τι γενέοΦαι
τοιούτον, κληρικός γάρ τις τών επιφανών, από τής 'Ασίας ορμώμενος 30
καί προς τινας τών αύτοϋ συγγενών άφικνούμενος, οι αύτοϋ πον
κατφκουν, ενϋ~α ο δίκαιος ην ύπερόριος, οντος τα περί τοϋ οσίου πυ&όμενος καί ότου ένεκεν τυγχάνοι κατάσχετος, | εζήτηοε κατιδεΐν αυτόν καί col. 2
λόγου άπολαϋσαι αύτοϋ. ην γαρ καί προ τοϋ τή φήμη τούτον προ
κατειλημμένος καί τή αρετή, ώς δ' έτυχε τοϋ σκοπού καί είς όψιν εγένετο 35

13 ένεξορία R,
25 λεπτών D

em. D |] 17 αξιάφησι Κ ||'21 όιεπιατολων Κ,

em. D |;
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ι τφ πατρί nal λόγων ενεφορήθη των αντοϋ, την των ευχών ενλογίαν
τρνγήσας καΐ φρόνημα λαβών περί την πίστιν στερρον επάνεισιν είς τα
lòia, δς γε καί εν μια τοις αντοϋ εταίρους σνγκαθεσθείς θαρρεί τούτων
évi, ον μάλλον τών άλλων εστεργεν, [είπεϊν,] ότι τε εωράκει τον μέγαν Θεό5 οωρον και ότι της αντοϋ οιδαΰκαλίας μετείληχε και δτι δόγμα το ορθόδοξον
εμνήθη τρανώτερον. ον και παραντίκα σύμφρονα της γνώμης λαβών,
αποσπώσιν εαντονς εκάτεροι της τον επισκόπου αυτών κοινωνίας και
προσφοράς, ώς εκείνον τοϊς αίρεσιάρχαις αντομολήσαντος. ο δε μαθοιν
τα κατ' αντονς προς τον της χώρας ενθνς άφικνεϊται στρατηγον και
10 απαγγέλλει αντφ τα τών κληρικών και δθεν αντοις η αιτία της διαf. 218 στάοεως. ώς δε ταντα οντος επύθετο, όλος \ τον θνμοϋ γίνεται, και
άλλως άγριος ων και ανήμερος και τών θείων εΙκόνων υβριστής χαλεπώτατος. δς και θαττον καταμηνύει τφ βασιλεί την ολην αΐτίαν του
δράματος, γράφει δε και τφ της Έφας ατρατηγοϋντι μή άτιμωρήτονς
15 εάν τονς εναντίον μένους τφ αύτοκράτορι, αλλ' ενδίκως άμύνεσθαι και
σπενδειν προς την εκδίκησιν. δς γε και δέει ληφθείς, μη τι αντφ κακόν
έντεϋθεν προσγένοιτο, αποστέλλει ενα τών νπ' αντον τύψαι τον δσιον
πεντήκοντα μάστιγας.
47. Καί δή οντος καταλαβών και την αΐτίαν έπειπών της αφίξεως,
20 άμα τφ λόγω ο δίκαιος την εσθήτα άποδύεται καί τύπτειν γνμνον το
σώμα προτρέπεται, προσσχόντος δε αντοϋ τφ αγίω και τάς κατερρικνωμένας αντοϋ σάρκας καταιδεσθέντος και οίκτείραντος, δλος σύνδακρνς
γεγονώς πίπτει πρηνής και τών αντοϋ άπτεται ποδών, σνγγνώμην αϊτών
col. 2 άνθ3 ων το παράνομον τοντί πραξαι διενοήσατο. ευλογηθείς | δε παρά
25 τοϋ οσίον ο θεοφιλής οντος και ενχαίς ταις αντοϋ προπεμφθείς ήκε
προς τον άποστείλαντα. ονπω δε αντοϋ τον λόγον, бС ον απεστάλη,
αποπληρώσαντος καί πονηρός άλλος παρά τον βασιλέως ελήλνθεν
άγγελος, όνομα τούτω 'Αναστάσιος, οντω καλούμενος Μαρτινάκιος,
νβρεσιν οντι μετρίαις τον στρατηγον διαλοιδορονμενος και άπειλαϊς
30 μεγάλαις εκδειματών, δτι μή εκθύμως ετιμωρήσατο τον Θεόδωρον. τοϋ
δε καί πεπομφέναι και τετνφέναι τοϋτον είπόντος, αντός, ατε απηνής
ων καί θηριώδης τον τρόπον, у τάχος είχε προς τον δσιον εδραμεν
αντοψεί τάς πληγας θεασόμενος. ον και περιδύσας καί γνμνον στήσας
<Ίποϋ φησΓ> διηρεύνα τα προ μικροϋ τών μωλώπων στίγματα' μηδέν
35 <5¿ ών εζήτει ενρηκώς, μέγα άνακαγχάσας καί τον είρηκότα τετνφέναι
4 ειπείν inserui || 9 καίΤαντονο R || 10 επαγγέλλει Ι) || 15 εαντονς pro εάν
%ονς D || 20 аІаЩга BD || 21 προσχόντος RD || 34 που φησι videntur delenda
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καταμωκώσας αυτός ταΐς εαυτού χερσί μαστίζει τον οίκαιον, εκατόν 1
οεοωκώς σφοδροτάτας πληγάς, και καθείργννσιν || εν τινι ξοφώόει και f. 218υ
βραχυτάτφ
δωματίφ αμα Νικολάφ τω πιστφ μαθητή και της αθλή
σεως κοινωνώ, ούτω τα κατά γνώμην πράξας ο δυσώνυμος και την
είρκτήν πανταχόθεν άναφράξας, φύλακας τε ταύτη επιστήσας εκείθεν 5
εξώρμησεν, άγων μεθ' εαυτού και δύο του δαίου μαθητάς, ους άλλαχού
έμφρούρους ποιήσειν εμελλεν. ώς ó' επανήκεν αύθις, ένθα ο στρατηγός
ετύγχανεν, και τούτον διεβεβαίου μη παρ' δτουούν τυφθήναι τον Θεόt
δωρον, δεέοας ούτος, μη τον κρατούντα εκπολεμώσοι αύτφ, ενέγκας τον
θεοφιλή εκείνον μαστίζει ενώπιον αυτού διπλασίονα. και ούτως ήοθείς ίο
ο άλαζών και αμείλικτος προς τον βαοιλέα θαττον
είσήλαυνεν.
48. 'Αλλ* δοην οι άγιοι ταλαιπωρίαν èv τη φρουρά ταύτη ύπέμειναν, ούκ αν τις εναργώς παραστήσειεν. ή τε γαρ τού χειμώνος ώρα,
τω ψύχει αυτούς και τφ κρύει πηγνύουαα, δριμείας άλγηδόνας και
αφόρητους κλόνους ενεποίει τοις σώμασιν, δ τε τού θέρους πάλιν 15
φλογμος | ουδέν ήττον καμιναίας αιθάλης συνέκαιέν τε αυτούς και col. 2
εξέτηκε και μόνον ούκ εξεϊλκε των ρινών την πνοήν. προοθήκη δε
αύτοίς τού κακού καί at ιρύλλαι και τα μικρά άλλα £ct)#gp¿a, a πολλά
και αμύθητα ο ζοφώδης εκείνος μυχός άνεδίδου καί ετρεφεν, ούτω
§υπώδης ων και χωμάτων πλήρης και κόνεως. προς δέ γε τοις άλλοις 20
καί ο διδόμενος τοις δυσίν άρτος εφήμερος είς τοσούτον εκολοβώθη
βραχύτητος, ώς μόλις επαρκεϊν τφ ενί, εκ κακούργου σκέψεως παρά
τοις άνοαίοις τούτο γενόμενον, ώς αν είς στενον αύτοϊς τα της ζωής
περιστή και προ ώρας οίχήοονται. èv αΐς ήμέραις είρηκέναι φασί τον
μέγαν Θεόδωρον προς τον εαυτού μαθητήν καί ουνδέαμιον „Ώς δρώ, 25
τέκνον, δτι οι άνθρωποι ούτοι, πολλή καθ' ημών χρησάμενοι
ώμότητι,
πάσαν επίνοιαν εξευρίσκουσιν είς το θαττον ήμας εκτρΐψαι καί θανάτφ
παραδούναι πικρφ, ώς μέγα τι κέρδος εντεύθεν εξοντες. \\ αλλά δεύρο f. 219
ούν Θεφ το συνοισον εαυτοις βουλευαώμεθα'
καί εμοί μεν αρκούσα
έστω μόνη ή των θείων μυστηρίων μετάληιρις, συ δε τω βραχεί τούτω зо
τού άρτου μόνος κέχρησο εις διατροφήν, ώς αν μικράν παρέχοις τφ
σώματι σύστασιν καί περιλειφθείης
τφ βίφ καί άπαγγείλαις τφ τε
οικονομώ καί τοις άδελφοΐς τήν ε μην από τού σκήνους εξοδονί(.
49.

Άλλ'

δ εμπιπλών

παν

ζώον της αυτού ευδοκίας Θεός ούδε

5 είρκτήν RD ; φνλακάς τε D || 8 ότου ονν D || 10 ΰεοφιλεΐ RD [| 12 οσιν R,
em. D H 20 προαδέγε R || 23 λεγόμενον pro γενόμενον D || 24 οΐχήαωνται R, em. D ||
27 εκτρίψαι RD || 30 τω βραχν R, em. D
34 ο εμπιπλών — θεός: cf. Psalm. 144, 16.
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ОТДѢЛЪ ι.

1 τους αυτού οσίους την από νου λιμού Ιδειν εϊασε διαφ&οράν, άλλα και
προνοίας ήξίωσε καί τροφήν εχορήγησε. κατά γαρ την λεωφόρον εκείνην
των περιφανών τις καί τα πρώτα παρά βασώεϊ εχόντων δοεύων διηνωτίσ&η τα κατ3 αυτούς και εν οΐς είσι διανέμαϋεν. δς καί λαβών αυτών
5 ελεον, τού Θεού πάντως τούτον κινήσαντος, προσέταξεν, άτε παρά της
εξουσίας έχων το υαρρειν, δίδοσ&αι τούτοις άνυοτερήτως την αυτάρκη
τροφήν και μή έάσαι λιμού уе^есг^ш παρανάλωμα, o καί γέγονεν έκτοτε
col. 2 πρόνοια | τού πάντα οίκονομούντος Θεού.
50.

Έν

δλοις δε τριοίν ετεσιν

όντων εκεΐσε καυειργμένων

τών

10 αγίων και πολλά δεινά πασχόντων δια το και τη συντρόφω ασθένεια
τού οτομάχον τον Φεΐον πατέρα έλεεινώς κατατρύχεαυαι,
μήπω τών
προτέρων ληξάντων κακών έτερα τούτους χαλεπώτερα
κατελάμβανεν.
εις χείρας γαρ τού τυράννου επιστολή τού οσίου ουκ оШ δυεν εμπεσούσα
και τον άγριον εκείνον υήρα πλέον εκμήνασα, άτε στήλη και έλεγχος
15 της αυτού παραπληγίας
τυγχάνουσα, πέμπει ταύτην παραυτίκα
τφ
μνημονευϋ'έντι
της Έφας οτρατηγφ, παρακελευσάμενος
σφοδροτάταις
ύπελυεΐν μάστιξι τον ταύτην ύπαγορεύσαντα. ος δή καί μετά σοβαρού
τού φρονήματος προς τους οσίους παραγενόμενος καί τήν
πεμφυεΐσαν
δείξας επιστολήν, εί οικεία τούτων εστί, πννυάνεται.
τού δε πατρός
20 εαυτού <^φησι^>
f. 219υ ενυνς γνμνφ τφ
καί επ' δχμεσι τού
τύπτει τον δσιον,

καί ουκ άλλου είναι διομολογήσαντος,
προστάσσει
otó/mr«. ó t a r a ^ m t τον αυτού j μαΦητήν πρότερον
διδασκάλου τύπτεσυαι· εΐυ' ούτως καί αυτόν ανηλεώς
εκατόν δεδωκώς μάστιγας καί δλον αυτού το σώμα

ϋφαιμον καί πληγών πλήρες εργασάμενος. είτα πάλιν μέτεισι προς τον
25 αυτού μαυητήν καί καταναγκάζει τών τε ιερών εικόνων καί τού διδα
σκάλου yevéfftfm εξαρνον. ώς δ' εύρισκε trowov μάλλον στερρότερον καί
δλον άνένδοτον, ίμάσι πλεκτοις χείρας καί πόδας αυτού καταξάνας καί
δευτέραις πληγαϊς τραυματίσας εϊασε κεϊσυαι γυμνον επί το αϊυριον καί
τφ κρυμφ πήγνυσυαι, τρίτην τότε καί είκοστήν τού Φευρουαρίου άγοντος.
30

51. Έν δσω δε ravra oi άγιοι εν τοις της 'Ανατολής
επασχον
κλίμασι, γυνή τις, εν τή τών Βι&υνών τυγχάνονσα καί δαιμονίω ούσα
πνεύματι κάτοχος, ήρξατο τηνικαύτα υπό τού ενοχλούντος
δαίμονος
κινεΐσυαί

τε καί εκβακχεύεσυαι

col. 2 καί εϊς επήκοον
35 ρ^/χατα,

οντωσί

πάντων
πως

καί τάς τε όψεις διαστρόφους

άσημα τίνα καί αφρού πλήρη

παρακεκομμένως

φυεγγομένη'

ποιείν

έξερεύγεσϋ'αι

„ Ό εμάς

Λέων

5 προσέλεξεν pro προσέταξεν D || 9 ετεσι D || 19 οικία D || 20 φηοι (i eie vi II
26 ευρίσκει I)
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πάλιν απέστειλε προς τον Θεόδωρον μάστιγας και τάς σάρκας αντοϋ 1
κατέξανεν. άλΧ άπέλυετε, φησί, και φέρετε μοι άπόκρισιν, πλην μη τη
κέλλη αντον πλησιάσητε, Ινα μη κατακανση υμάς ο φλογόστομος". είτα
σιωπήσασα, μετά δύο ή τριών ωρών διάστημα εβόα πάλιν „Τί τοντο;
ονδεν γέγονεν ών εβονλόμεύχα ; ηδειν τοντο, ως ούδεν νπο τών πληγών 5
πείθεται, έχων την βοηυοϋσαν αντφ παριαταμένην και τοις ώμοις αντον
εγκα&εζομένην [δύναμιν]". καί ταντα μεν το ενεργούμενον
γύναιον,
καίτοι πόρρω πον ον, εξέφερέν τε και παρεφ&έγγετο, της αντικείμενης '
πάντως δννάμεως καταργούμενης και τον της πίστεως
νπερνικώντος
δόγματος δια της καρτεράς τον οσίου ενστάσεως, και αντά τα της 10
πονηρίας πνεύματα την εαντών ώμολόγει ήτταν και την καυαίρεσιν
εδνσχέραινεν, Οτι τε και οι διώκοντες κατ^σχύνυησαν καί οι τούτους
δ\\πλίζοντες.
f. 220
52. 'Αλλ' ύ υεΐος πατήρ ημών, οντω τάς σάρκας καταξανυείς και
περιωδννίαις αφορήτοις ύκ τών χαλεπών εκείνων πληγών μετά ταντα ΐ5
βλη&είς, ώς καί τίνα τών αντον κατασαπήναι μελών, νεκρός όλος εκείτο
καί ακίνητος, μικρόν και τευνάναι δοκών τοις πολλοίς, μήυ' ύπνώσαι
δννάμενος, μήτε τινός βρώματος μεταλαβειν ή πόματος, άηδώς έχων
προς άπαντα, ουεν πτισάνης χνλον ο καλός επιτηδεύσας Νικόλαος καί
τούτω την κατεξηραμένην αντον γλώσσαν διαβρέχων, βραχεϊάν τε πόσιν 20
επεμβάλλων τω στόματι άνέιρνχέν τε κατά μικρόν καί άνεζωπύρει το
τούτον νεκρόν. ώς δε κατ* ολίγον τήν ζωτικήν ανελάμβανε δύναμιν,
επιτρέπει αντφ τάς άποσαπείσας αντον σάρκας λαβόντι σιδήρων εκτεμειν, ει πως καν το νγιαινον εις εξιν τινά ελϋ>οι καί τών λοιπών μελών
συνούλωσιν.
25
53. Οντως τάς ολας τών νηστειών ημέρας διετέλεσεν ο καρτερικό
τατος, μόλις περί τάς ύστάτας της Πεντηκοστής ραΐσας καί τών πόνων
βραχν ανεβείς, ον καί περιπαν^ώς \ ετι και άλγεινώς έχοντα τα παρά col. 2
βασιλέως πάλιν κακά διεδέχετο' ήκεν γαρ εκεϊυεν πονηρόν τι καί δεινον
άνϋ·ρώπιον, δονλον ον χρημάτων και γαστρός, πολλά μεν τφ άγίω 30
επαπειλονν,
πολλά δε αντφ καί φόβητρα έπανατεινόμενον. ος πρώτα
μεν χρνσίνονς
φυλακής

παρ'

αντοϋ

εζήτει

λαβείν,

τοίχονς

τε άνορύττων

και οπάς πάσας διερευνών. ώς δ' εφάνη δια κενής

{που γαρ έκεΐ χρνσίον

ενρήσειν το κάθαρμα

της

επιχειρών

φετο ;), παραλαβών

τονς

7 δύναμιν addidi e vita A ( M i g n e , P. Gr. v. 99, col. 200, cap. XCIV). M
17 τε&ναναι R || 18 μήτε τίνος RD || ibid. μεταλαβειν ή πόματος in margine
manu recentiore compendiose adscripta in R || 20 τοντο R, em. D || 30 dv RD !|
82 χρνσίνονα R, χρνσίον D ¡| ibid. τε RI) || 33 όιακενοΐα R, όοακενής I)
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ОТДѢЛЪ I.

1 οοίους αμα τοις συνεπομένοις αύτφ του κακού ύπηρέταις την μέχρι
Σμύρνης òòòv βαοίζειν κατήπειγεν, εκεί άπαγαγειν αυτούς και περιορίσαι
βουλόμενος, καυά τούτφ προστέτακτο.
αλλ' ο υεΐος πατήρ,
καίτοι
παντελώς εκλείπουσαν έχων την δύναμιν, όμως τφ ένουναμοϋντι
Χριστφ
5 υαρρών, αμα τφ καλφ μαϋητχι τοις αίμοβόροις εκείνοις παρείπετο,
ανηλεώς τούτους ελαύνουσι, νυκτί δε τφ ξύλω τους αυτών πόδας
δεομεύουοι.
f. 22ΐ)ν
54. Φυάσαντες οϋν βία τον jj τόπον τφ Σμύρνης προέδρω παρα
δίδονται,

άνδρί προστάτη

του κακού και της ασεβείας υφηγητή, παρ11

10 ου και εις τι δωμάτιον εχυρον κα$ειρχυέντες και πολλά δεινά παυόντες
εμενον τφ εν ούρανοϊς δεσπότη ένατενίζοντες και τούτφ
εύχαριοτοϋντες
èv απασι. μικρόν το εν μέοφ, και ο προλεχυεις Μαρτινάκιος παρά του
τυράννου άπέοταλτο' ος και τοις των αγίων διψών αϊμαοιν αΐκίζει και
αϋυις τον δοιον τών προτέρων μαστιγών σφοδρότερον και πληγάς αύτφ
15 κα#' όλου του οώματος επιτί&ησι. μετ' ευχαριστίας οϋν καί ταύτην
ύπομείνας την βάοανον ο πολύαυλος τά του αποστόλου εαυτφ επήδεν,
οτι εί συμπάσχομεν
και συνδοξασ&ώμεν και ότι υπομονής
χρείαν
εχομεν, ην μη άποβαλώμευα δια την εν επαγγελίαις ήμϊν άποκειμένην
μακαριότητα.
20
55. Τότε τοίνυν ο τών αύτόυι στρατηγών, Βάρδας τούτφ όνομα,
col. 2 νόσφ βαρεία ληφ&είς | και όλον το σώμα λωβωυείς κλινήρης εν τη
της Σμύρνης εκείτο επισκοπή, όσον οϋπω την ιρυχήν μέλλων άφήσειν.
εις δέ τις τών ϋπ' αύτφ τεταγμένων,
Διογένης καλούμενος,
άνήρ
υεοσεβής και την πίστιν όρυόδοξος, ύπομιμνήσκει αυτόν περί του οσίου
25 Θεοδώρου και της ενούσης αύτφ παρά του πνεύματος χάριτος καί οτι
δέον, φησίν, άφικέσ^αι προς τούτον εξ αποστολής αυτού και παρακαλέσαι ϋπερ αυτού πρεσβεύσασ&αι. καί ος ο^άττον κατένευεν
εύπειυες
γαρ άπαν το πιεζόμενον. όστις και παραγενόμενος και τον οσιον άπο
τής εν τή φυλακή κατιδών οπής, νόσον τε τού κάμνοντος αύτφ γνω30 ρίσας καί ίκετεύσαι ύπερ αυτού παρακαλέσας, τέως μεν ο μέγας δούναι
αύτφ τήν υεραπείαν αναβάλλεται, καίπερ παρά Θεού έχων το ταύτα
δύνασ$αι, εκείνα δε τούτφ δηλοϊ, α καί μάλλον είς συναίσ&ησιν αυτόν
άγαγεϊν τών οίκείων σφαλμάτων εμελλεν. „"Ορα" φησί, „τι άπολογήσει
f. 221 εν ημέρα έξό\\δου σου, οτι το τέλος του βίου εφέστηκε, καί ουδείς ο
35 βοη&ήσων ή εξαιρησόμενος. εννόησον οϋν, όσα εν τφ καιρφ τής δυνα3 προσετέτακτο D || 15 κα&όλον ED || 21 λωβο&είς RD || 26 δέον ψηοιν BD ||
28 πιστόμενον pro πιεζόμενον Ό
17 τ« τον αποστόλου : ci'. Rum. Vili, 17 || ibid. υπομονής — εχομεν : ci'. Hebr. Χ, 35·
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ονείας σου πέπραχας είς τους όμολογητάς νου Χρισνοϋ και μάλισνα 1
είς νήν υπ' εμε νου Σνουδίου μονήν. συ γαρ ει ο προς νοις άλλοις
και vòv αοίδιμον άνελών Θαδδαϊον, πληγαίς ανηκέστοις καναξάνας. αλλ1
εκείνος μεν, καλώ μαρνυρίφ νήν ψυχήν τω κυρίφ παραδούς, νυν εν
ούρανοϊς τοις ani" αιώνος αγίοις εντρυφά και συνήδεταΐ' σοι δε καΐ 5
ενταύυα μεν πικρά τα της ζωής και επώδυνα, και εν τω μέλλοντι δε
αθάνατα μένει βασανιστήρια και πυρ μή σβεννύμενον."
56. Ταϋτα παρά του άποσταλέντος ο δυστυχής Βάρδας διενωτισ&εις
και φόβφ πολλω τήν καρδίαν σεισυείς, όλος τε ύπότρομος και περιαλγής
γεγονώς πέμπει πάλιν και λιπαρει τον αγιον συγχωρήσαι αύτφ εφ' οΐς 10
πέπραχεν, εύχαϊς τε αυτού τής αρρώστιας απαλλάξαι και κινδύνου τοϋ\
έπηρτημένου
λυτρώσασυαι,
υποσχόμενος ζήσαι νου λοιπού κάνα νάς col. 2
αύνοϋ εννολάς. ο δε πραότατος ημών πατήρ, ελεον του αρρωστοϋντος
λαβών και λόγοις τοις τούτου έπικαμφυείς, τής τε νόσου υαττον άπαλλάττει καί τήν ϋγείαν χαρίζεται, ου γαρ ανήκε δι' όλης νυκτός δάκρυσι 15
τον Θεον ικετεύων, εως ου τον κείμενον της κλίνης άνέστησε καί υγιή
όλον αποκατέστησε,
πέμιμας αύτφ καί τήν εικόνα τής Θεομήτορος
προσκυνήσαι και περιπτύξασυαι,
επικαλέσασυαί
τε καί τάς του οσιομάρτυρος Θαδδαίου πρεσβείας είς συγχώρησιν ων δέδρακεν. και εμεινεν
αν ο Ιαυείς καυαρας του λοιπού ευρωστίας απολαύων, εΐ μή τφ παρά 20
του άπατεώνος επισκόπου σταλέντι ελαίω επέχρισεν εαυτόν ευλογίας
δήυεν χάριν και άναρρώσεως κρείττονος, δπερ μαυών ο υεΐος πατήρ
τήν τε ύποστροφήν τής αρρώστιας αύτφ προηγόρευσε καί τον αύτίκα
εψόμενον ůávavov. δ δή και γέγονε, καί τήν ψυχήν μεν' || ολίγον άυλίώς f. 221г>
άπέρρηξεν
ου γαρ άζήμιον χρήμα το κολλασο^αι τοις πονηροις. «a¿ 25
αύτφ μεν το τέλος τοιούτον.
57. Ό δε μέγας του Χριστού ομολογηνής εφ' ολοις είκοσι μησι
τη τής Σμύρνης κατείχετο φρουρά? πειρασμοϊς άνηκέστοις
προσπαλαίων
καί ν^λίψεσιν, α καί χαίρων ύπέμενε δια τήν μέλλουσαν εϋκλειαν. ου
μόνον δε εκείνος, άλλα και οι τούτου μαυηταί ασκήσει καί ομολογία 30
τηνικαύτα διέλαμπον, πάσιν δννες θαυμαστοί και επέρασνοι. είχε γαρ
προς τφ καλώ Νικολάφ τόν τε αοίδιμον εκείνον Ναυκράτιον καί Δωρόυεον τον ίσάγγελον, Βησσαρίωνα τε καί 4άκωβον, Αομετιανον καί
Τιυόην καί Τιμόυεον τον άσκητικώτατον συν τφ Φαυμασνφ
Εύυυμίφ
και λοιποϊς, ων απάντων και ή πολιτεία επίσημος καί ή εν τοις <5ewořc 35

14 άπαλάττει KD || 16 ον (pro ob) Β, ου D || 20 απολαβών D || 25 καλλασ&αι D |!
30 oi om. D H 33 είαάγγελον R, em. D ; βιοααρίωνα τε KD
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1 καρτερία εξαίσιος, το ôià Χριόταν
κρινάντων
αίρετώτερον.

πάσχειν

τον μετ'

άλλων

τρνφαν

58. Άμέλει ο ζηλωτής Θεός ο τους νπεναντίονς εξαίρων, ή φησιν
col. 2 ó προφήτης, εμνήσυη τον στεναγμού των '■ αγίων αύτοϋ και τον άπο5 οτάτην και αλαζόνα τύραννον ονκέτι επί πλέον κατακανχασυαι των αντού
δούλων εΐασεν, ονδε των ιερών κατορχεΐσυαι εικόνων και ταϊς ϋβρεσι
των τιμίων επισεμνύνεσυαι,
αλλά οίκην ων παρηνόμησεν
είσεπράξατο,
εν αντοΐς όις εφαύλισε τόποις τήν άχραντον τον δεσπότου είκόνα τήν
άυλίαν ψνχήν άπορρήξαντα, ¿αα^αφας έργον γενόμενον, καί ávů* ών
10 αιμάτων άΌ'ώων έξέχεεν то а^тго-б άνόσιον εχέυη δικαιότατα, ώς πληρωЩѵаі en? αντφ το ττοίί υείου ίτροφ^ττον Άμώς' „Έβονλεύσω
αίσχύνην
τφ οίκω κνρίον, συνεπέρανας λαούς πολλούς, και εξήμαρτεν ή ιμνχή σον.
olà τούτο τήν πλησμονήν της ατιμίας οον δέξη, και κνκλώσει οε το ποτήριον της δεξιάς κνρίον, και σνναχυήσεται ατιμία επί την δόξαν σον".
15 - 59.
ΐ. 222 υάνατον,
υπάρχων

Τοιγαρούν τον παλαμναίον ένδίκως τον αϊσχιστον
νπελυόντος
Μιχαήλ ο τούτον άναιρήσας λαμβάνει τήν βασιλείαν ¡| εαντφ,
μεν και ούτος της εναντίας

μοίρας και δόξης,

χρηστότητος

γούν xat επιεικείας μεταποιούμένος,
λύει τοις ήδη τυραννηΌ'εΐσι τάς
συμφοράς, ζάντας τονς προ τον καυειργ μένους αφευήναι
προστάξας
20 και άκωλύτως διάγειν ενυα βούλοιντο. τότε δή μετά των λοιπών και
δ υεΐος πατήρ της νπερορίας άφίεται, δνοκαίδεκα χρόνονς ταύτη κατάσχετος γεγονώς. επανήκων δε εκείθεν παρά πολλοίς μεν καϊ άλλοις
ετιματο εν τη οδφ και ευεραπεύετο,
ατε πολλήν απολάμπων
τήν
ατγλην της χάριτος, ούχ ήκιστα δε παρά τοις υεοσεβέσιν εκείνοις
25 άνδράσι τοις οντω ¡3ηρολόφοις καλουμένοις,
avTořg Αεοντι τφ υαυμαστφ
μετέπειτα βίον. παρά τούτων
λεγομένοις

en μήν και τφ

δμορούντι

ύπάτω, τφ καί τον μονήρη
ελομένω
γαρ καί μεγαλοτίμως νπεδέχ&η, εν τοις

τον Αάκκον Μιτάτοις

τάς οικήσεις εχόντων,

καί

πλείστης

col. 2 οσης υεραπείας άπήλανσεν. κάκεΐυεν τφ παρακειμένω εν Πτε\λέαις
30 χωρίφ προσπελάσας, έπιτηδείω δντι προς πολλών νποδοχήν καί ανάπανσιν, εν αντφ τε ημέρας ίκανάς διέτριψε καί πολλούς τών μαθητών
εκ τών διασπορών σννηγάγετο, ώς και τον Ιδιον άδελφδν 'Ιωσήφ, τον
της Θεσσαλονίκης πρόεδρον, εκεισε άφικέσυαι, της νπερορίας
άπολυυέντα,
καί σννησυήναι τφ άδελφφ καί πατρι καί τήν απ? αλλήλων τον μακρού
35 χρόνου διάστασιν τη προς αλλήλους

συνάψει

παραμνυήσασυαι.

3 άπεναντ,ίονς D ; ^φηαιν R, em. D || 19 ηάντασ τοΐο — κα&ειργμέν(οις) R,
πάντως τοις κα&ειργμένοις D || 28 πλήατης RD || 34 απαλλήλων Ћ, em. D
4 προφήτης: cf. Naam 1, 2 ¡¡ 11 — 14 non est Amos locus, sed Habar. 2, H)--l(j.
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60. :'Αλλ' ενταύυα τον λόγου γενόμενος καί νου καιρού τούτου 1
λαβόμενος βούλομαί viva νών νου άοιδίμου πανρος υαυμάνων διηγήσαουαι, ώς αν πάννες γνοΐεν, εϊπερ είσί νινες oi άγνοοϋννες, ήλίκην καί
δσην νήν χάριν νου πνεύμανος επεσπάσανο ο πολύς να υεΐα Θεόδωρος,
οΐδεν γαρ δ μεγαλόοωρος κύριος δοξάζειν νους αύνον δοξάζοννας και 5
ναΐς υπέρ νουν εύεργεοίαις άμείβεσυαι. ο γαρ νηνικαϋνα νον άγιον εκ
νης ϋπερορίας επανήκοννα υποδεξάμενος ο δηλωυείς Αέων ¡\ δ ϋπανος, f. 222ϋ
ó καί vò όχημα ύπελυών νου μοναχού καί δμωνύμως επικλήσεις νω
πανρί δια νον προς αύνον πόυον καί έρωτα, οϋνος ού μόνον ζώννα
ενίμα νον δοιον καί πλέον πάννων εσνεργεν, αλλά καί υανόννος άδια- 10
λείπνως νφ τάφω. προσήδρευε καί ψυχή καί χείλεοι κατησπάζετο νον
πουούμενον.
ου καί κάνα vò σύνη&ες άφικομένου παρά τή &ήκη πόνε
νου πανρος καί ναύνην προσπτυξαμένου,
επειδή νινες αντω συμπαρήοαν καί οΐόν vi νου λόγου ήδυομα περί νης μνήμης άνεκίνουν νου
θεσπέσιου, όπως νε εβίου καί πώς παρρησία την πίονιν εκήρυξε καί 15
οϊους άνένλη πειρασμούς εν οννω ασ&ενεϊ σώματι, αυτός οιονεί νινί
βέλει νήν καρδίαν τρωυείς καί όλος τή νου δοίου μνήμη δια&ερμανυείς
μένα πολλών άλλων, ών περί αύνοϋ διηγεϊνο, καί ναύνα ούν κανανύξει
πολλή διηγήσατο.
61. „Έγώ" φηοί „καΰ? ον καιρόν τή εμη εδεξάμην εστία τον με- 20
γαν, κόρην τινά τών εκ γειτόνων, σεμνήν πάνυ καί ώραίαν, τω έμώ
υίω προΰαγόμένος καί τούτω συνάψας αυτήν, μήπω νου θαλάμου col. 2
διαλυυέννος, μηδέ νών γαμήλιων ύμνων κανασιγασυέννων ουνέβη κανά
viva περιπένειαν λάβρω συσχευήναι νήν κόρην πυρενφ, ůávavov δσον
οϋπω άπειλοϋννι ναύνη νον οϊκνισνον. σύν νάχει ούν αποστέλλω προς 25
νον δοιον (ενύγχανε γαρ ών εν τω χωρίω Πτελέας) καί καταμηνύω αύτω
την οξεΐαν επέλευσιν τοϋ δεινού, ός καί παραυτίκα έλαιον εύλογήοας
καί τούτο ήμιν πεπομφώς, άλείιραννες χείρας τε καί πόδας καί μένωπον καί λοιπά μέρη της κειμένης, ην Ιδεΐν εύυύς άμα νή χρίσει τού
ελαίου ράω την παΐδα γενέσυαι καί τού ύποσμύχοννος εκείνου απαλλα- 30
γήναι πυρετού, ώς δοξάσαι πάντας ή μας τον δια τού οσίου αυτού ταύτα
$αυ μανού ργήσαννα κύριον.(ί
62. 'Αλλο παράδοξον δ αυτός ούτος θεοφιλής άνήρ επ' αύνω συμ
βάν διηγήσατο. „Χρεία μοι" φησί „ποτέ γέγονεν άπελυεΐν μόνω εν
κώμη τινί άπωνάνω τυγχανούση.
ης καί εξυποστρέφοντι άπαντα μοι 35

7 δηλοθ-йа R, em. D ¡| 15 τε RD || 20 εγώ φη(οι) κα&ον R | 'Εγώ, φη, κα$ Sv Ił 'j
23 ¡АЛЬ RI) J! 24 λανβω Τ) || 25 σνντάχει R, em. D || 33 συμβάν RD
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f. 223 κατά το εκεισε πλησιάζον δρος πάρδαλις, || δεινον θηρίον και άγριον, ο
και βλοσυρον εκ τον σύνεγγυς Ιδόν με, ορμής εΐχεν δοον οϋπω και κατ
εμού εφάλλεσθαι και θοίνην εαυτού ποιήσαί με. εγώ δε τάς ενχάς του
μεγάλου ¡πατρός επικαλεσάμενος λέγω θαρραλέα τη φωνή τφ θηρίψ'
5 "Άπιθι απ εμού και μη τολμήσης προσψαύσαί μου, προς γαρ τον θε
ράποντα του Χριστού Θεόδωρον απειμι\ το δε θηρίον ώς μόνον την
κλήσιν τού οσίου ήκουσε, πτήξαν και κάτω νεύσαν νώτα μοι ευθύς δίδωοι και παραχωρεί της οδού, πόρρω γενόμενον και υποχώρησαν, ηνχαρίστησα ούν τφ σώσαντί με Θεφ και τού δεινού εκείνον ρνσαμένω
10 συναντήματος

επικλήσει και βοήθεια τού αγίου

πατρός."

63. Κώμη τις εστίν Άχνραούς καλούμενη, εν ταύτη κατφκει Λέων
εκείνος ο συναφθείς γυναικί πνεύμα εχούση άκάθαρτον. ή τοσούτον τη
βία τον δαίμονος ετυραννεΐτο και κατετρύχετο, ώς καί τάς ιδίας εστίν
οτε σάρκας εσθίειν και μήτ' άλγεΐν δοκείν, μήτ3 αίσθάνεσθαι. λαβών ούν
col. 2 15 ό άνήρ την δαιμονώσαν συναντά τφ άγίφ επί όνου \ καθημένφ και την
εκεισε λεωφόρον βαδίζοντι. ον και μετά δακρύων Ικέτευεν έλεήσαι την
πάσχουσαν καί βοηθήσαι ούτω κινδυνευούση πικρώς. ο δε μέγας, άνατείνας το όμμα προς κύριον και εύξάμενος, είτα την χεϊρα τη κορυφή
της ταλαίπωρου εκείνης επιθεϊς και τρίς τφ σημείφ σφραγίσας τού
20 σταυρού και εύχήν την κατά πνευμάτων ακαθάρτων έπειπών,
τέλει της ευχής και ο πονηρός δαίμων άπέδρασε, φοβερού κατ'
την ώραν φανέντος θεάματος, τη γαρ εκβολή τού ακαθάρτου
βλήθησαν καί οι τών χειρών καί ποδών της πασχούσης όνυχες
μαι επεσον, ώς τους ορώντας εκπλαγήναι και τον σημειοφόρον
25 Θεόδωρον, τοιαύτην

παρά τού Θεού είληφότα

την

αμα τφ
έκείνην
συναπεκαι χαδοξάσαι

δύναμιν.

64. Και τούτο δε μετά τών άλλων ετι εν Πτελέαις

διάγων ο θείος

είργάσατο πατήρ. Ποταμός τις έκείνω τφ τόπω παράκειται,
Όνοπνίκτης παρά τών επί χώρας -λεγόμενος, ταύτην, οϊμαι, την προσηγορίαν
f. 223υ λα\\βών δια το πολλά τών αχθοφόρων βλάπτειν καί 1?аттгош>. ούτος
30 πολλάκις οίδαίνων και εξογκούμενος και το πολύ τού ρεύματος άποβλνζων το εν Πτελέαις κατελωβατο χωρίον και τα πλησίον πάντα κατέκλυζεν. περί τούτου δέησιν προς τον δσιον οι τού τόπου
πάντες
εποιήσαντο. δς καί μηδέν μελλήσας καταλαμβάνει περί δείλην δ'ψίαν τάς
διεξόδους τού ποταμού καί τους εσπερίονς ύμνους εκεισε άποδούς τφ
35 Θεφ σταυρόν εκ ξύλων κατασκευασθέντα
και τα ποτάμια ρείθρα θεώμενα έκτοτε

εκείνω τφ τόπφ πήγνυσιν. ον
καέ μέχρι τού νύν της πρόσω

7 νώτα μοι KD || 13 βία om. Ι) || 33 με/.ήαας RD || 36 έκ τότε D
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φόρας εϊργεται, δριον και στήλη τοϊς άναβρασσομένοις ϋδασιν δ παγέίς 1
τύπος γενόμενος.
65. Kal ταϋτα μεν, α περί τον αγίου πατρός ο θεοφιλής εκείνος
Λέων, αυτός Ιδών όφ&αλμοϊς, διηγήσατο και ήμΐν παρέδωκε τοις μετέ
πειτα, έπεϊ δε καΙ έτερα ουκ ολίγα του οσίου θαύματα, τούτων οντά 5
πρεσβύτερα, δ πατήρ ημών Σωφρόνιος, ο της αύτοϋ ποίμνης προστατεύσας, διηγήσατο, \ δεϊν φήθημεν κάί ταϋτα τοϊς ρηυέίσι συνάψαι, ώς col. 2
αν ο περί τούτων μή διασπφτο λόγος, άλλα καθ' δδον ϊοιτο. „rHv"
φησι „τφ αγίω σύνηθες, εν τη τοϋ Στουδίου διάγοντι, συχνότερον εν
τφ νοσοκομείω άνιέναι κ(υ τους άρρωστοϋντας των αδελφών επισκέ- 10
πτεσυαι. εν μια ούν ανελθών εϋρεν ενα τούτων αρρώστια χρόνια κατε
χόμενοι/ και άλγηδόσι δριμείαις βαλλόμενον και θανεϊν μάλλον ή ζην
Ιμειρόμενον. ον και [ο] τήν φροντίδα τοϋ νοσοκομείου ποιών ήρετο, εΐ
βούλοιτο νπερ αύτοϋ παρακαλέσαι τον πατέρα, ώς αν τάχιον της δυστήνου απαλλαγή βιοτής. και ος συν ηδονή τον λόγον δεξάμενος, εν τφ 15
κατιέναι εκείθεν τον δσιον λέγει δ νοσοκόμος αντφ τήν τοϋ άρρωστοϋντος
παράκλησιν. και τοϋ δσίου ει αληθώς τοϋτο βούλοιτο πυθομένου, εΐτ'
εκείνου πάλιν τον λόγον επιβεβαιώσαντος,
στραφείς. κατά ανατολάς δ
μακάριος, ύ\μοϋ τε τάς χείρας εκτείνας και δάκρυα θερμά καταχέας προσηύξατο εν διάνοια τ φ ζωής και θανάτου δεσπόζοντι. και πλη\\ρώσας 20 f. 224
τήν εύχήν έφη τφ νοσοκόμο}' „"Απιθι, τέκνον, ετοίμασον τα προς κηδείαν τοϋ αδελφού' κεκοίμηται γαρ κατά τήν αύτοϋ άίτησιν." ος καί
απελθών εϋρεν αυτόν ήδη εκπνεύσαντα και τήν ψυχήν τφ κυρίω πα~
ραδόντα."
66. "Αλλο παράδοξον δ θείος διηγησάμενος Σωφρόνιος ήμΐν κατάλέλοιπεν. „Πορευομένω μοι" φησι „κατά τίνα χρείαν iv τισι της Παφλα
γονίας κλίμασιν άμα τφ έμφ καθηγητή Νικολάω, τφ καλφ φοιτητή και
συνάθλω τοϋ μεγάλου ιατρός, εσπέρας ήδη καταλαβούσης συνέβη ήμΐν
καταλϋσαι έπί τι πεδίον, εν φ χόρτου θημωνίαι άπέκειντο. ην δε εκεί
συνελθών τηνικαϋτα και στρατός οπλοφόρος, οι και δια το της ώρας
ό^έ όπλα αποθεμένοι κάί πυράν άφαντες τα προς το δειπνον εάυτοϊς
παρεσκεύαζον. της ούν άφθείσης πύρας τοϋ χόρτου ουκ οΐδ' όπως δραξαμένης και oV εύπρήστου ύλης λαβομένης τα πάντα
καταφλεγούσης,
κίνησις άτακτος και βοή παρά τοϋ στρατού έπεγείρεται, \ πάντων φονίφ
δμματι προς ημάς βλεπόντων και μονονού διαχειρίσασθαι εφορμώντων,
1 εργεται D || 8 ήν φη(σι) R j 'Ην, φη D || 13 ο inserui || 14 βονλοι το RD ||
15 απαλλαγής D ¡| 19 rè RD || 21 ετοΐμασων R, έτοιμάοων D || 29 καταλνσαι R D j
&ημωνίαι: sic ace. R ]| 33 ol ex ola factum in R, littera a erasa ; ola D || 35 μονονοϋ RD
Византійскій Врѳменинкъ.

13

25

30

col. 2
35

296

отдѣлъ ι.

1 ώς αίτιους τυχόν του καιομένου πυρός, είδότας καίπερ μηδέν, δείσαντες
ουν, μή τι δεινον καυ' ημών ούτοι δράσαιεν, δέησιν προς τον εν ούρανοϊς δεαπότην εποιησάμευα, τοιάδε του πατρός Νικολάου
ποτνιωμένου
και φάσκοντος' „Κύριε, ò παοαν την κτίοιν συνεχών τω νεύματι, ο
5 πάντα ποιών και μεταοκευάζων μόνω τω βούλεσ&αι, εξελού του έπηρτημένου κινδύνου ημάς πρεσβείαις του ομολογητού οου Θεοδώρου, ου
τους μεγάλους αγώνας avů3 Ικετηρίας προβαλλόμενα και ον πιστεύομεν
οξύτατον είναι τοις χρηζουσι βοηΰ'όν." άμα ουν τω πληρώσαι την εύχήν
ραγδαίος ύετος επήλΦεν αίφνίδιον καΐ τήν τε φλόγα του πυρός εσβεσε
10 και τους

στρατιώτας

είς $α#μα μεταβαλεΐν

τήν

άπειλήν

πεποίηκεν,

δόξαν επί τω γεγονότι άναπεμιράντων ημών τφ επακούοντι Θεφ δικαίας
αιτήσεως."
ΐ. 224ν
67. Kal τούτο бе γυνή τις || τών ευπατριδών και κοαμίων τφ υείω
Σωφρονίω άπήγγειλε, μεγάλου ον θαύματος και ακούσματος' ή και δι15 ηγεϊτο ούτωσί το πραχυέν. „'Εμπρησμός" φησί „κατά τήν εμήν οίκίαν,
τήν εν τη "Ράβδφ ούσαν, εγεγόνει ποτέ, καΐ του πυρός $οιζηδον τα
πάντα έπιβοσκομένου και μάλιστα τφ ύλης επιτηδείου και εύπρήστου
περιδράξασ&αι (χόρτου γαρ φορυτος δτι πλείστος εν πολλαίς ταϊς εκεισε
στοαΐς εναπέκειτο), εμελλον όσον οϋπω πάσαν τήν οϋσάν μου ϋπαρξιν
20 παρανάλωμα κατιδείν του πυρός, μήτε υδάτων έπιρροίας, μήτε άλλης
τινός μηχανής τήν εγερ&εΐσαν δυναμένων καταστορέσαι φλόγα, èv πολλή
ουν, φησίν, ούσα θλίψει και αδημονία, έννοια με τις εισήεν το προ
μικρού σταλέν μοι παρά τού μεγάλου πατρός επιστόλιον (ετύγχανον γαρ
έχουσα προς αυτόν πολλήν στοργήν κάί διάυεσιν, ώς και δια γραμμά25 των αύτφ

ομιλείν)

λαβείν ταϊς χερσί και κατά μέσου ρΐψαι τού

πυρός

και τάς τούτου πρεσβείας επικαλέσασυαι είς βοήυειαν. ο δή και ποιcol. 2 ήσασα και εν τη \ καιομένη φλογϊ το τίμιον εκείνο ρί'ψασα επιστόλιον και
το „"Αγιε Θεόδωρε" κράζουσα, „βοήυησον ήμϊν κινδυνεύουσιν,"

ην Ιδεϊν

παραχρήμα ώσπερ εξ εντολής τήν φλόγα λωφήσασαν και τήν αγριαί30 νουσαν ταύτης δύναμιν σβεσυεΐσάν τε και εξατονήσασαν." και ταύτα μεν,
α παρά τής σεμνής εκείνης γυναικός έγνωρίσυη ήμϊν και ταϊς απάντων
άκοαϊς ένηχή&η.
68. Έπει δε προς τοις είρημένοις και τούτο ήμϊν από τής εν
Σαρδάνη νήσου διαπεφοίτηκεν,
ενός τών εκεισε προς τίνα τών ήμετέ35 ρων πατερίον εξειπόντος το ϋαύμα και βεβαιώσαντος, δοτέον και τούτο

7 άν9'ϊχετηρ/(ας)
R, άν&ικετηρίονς D || 10 μεταβαλλεΐν
μου RD H 22 έννοια μέ τις RD || 25 ρίψαι RI)

R, ею. D ¡| 19 ovatcv
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τώ λόγω, πολλήν φέρον ώφέλειαν τοις άκούουσιν έχει δε τα περί αύτοϋ 1
ούτως, ως αυτός ο οιηγούμενος ελεγεν. „Έγώ" φησί „τα του υείου
πατρός ποιήματα, τα τη αγία ψαλλόμενα τεσσαρακοστή, πίστει και πουφ
πολλφ έψαλλόν τε και ώς χάριτος άξια έκρινα, συνέβη οϋν κατά τάς
ημέρας των νηστειών τινας μοναχούς επί τη εμη καταλύσαι εστία, \\ οϊ 5 f. 225
ελεγον μαυηταΐ Γρηγορίου εκείνου είναι του εν Συρακούσαις γεγονότος
αρχιεπισκόπου' οϊ και οιεκερτόμουν και εχλεύαζον τά του πατρός ποιή
ματα ώς σόλοικα τίνα και συντάξεως άμοιρα, ϋφ' ων κάί αυτός παραπεισυείς τφ εκείνων ύπήχυην φρονήματι και α πάλαι επόυουν και εστεργον, άντ' ούδενος ήγησάμην και κατεφρόνησα. ώς οϋν τουτι το αποτρό- 10
jratov διενοησάμην καί πέπραχα, εφιστάται μοι τη επιούση νυκτι ο υεΐος
πατήρ, μακρός ων την ήλικίαν, την εξιν ισχνός και την όψιν ωχρός,
πολιός τε την τρίχα και την κεφαλήν ύποφάλακρος· φ καί παρείποντο
ραβδούχοι τίνες φοβεροί την Ιδέαν καί κατάπληκτοι· ους καί τύπτειν
με παρακελευσάμενος, αφειδώς τον αυλιον ηκιζον, πολλάς μοι καί άφο- 15
κήτους πληγάς εντν&έμενοι. φ καί τυπτομένφ
επεβόα μοι ο πατήρ'
„"Ινα τι τών έμών ποιημάτων καταπεφρόνηκας,
άπιστε, μηδέ τούτο
συνιδεΐν βουληυείς, ί οτι ουκ αν ai του Θεού εκκλησίαι ταύτα εδέξαντο col, 2
καί ετίμησαν, ει μη ή πάντα συνέχουσα πρόνοια διαδουήναι προς πάντας
ευδόκησε, την έξ αυτών προορωμένη ώφέλειαν και την τών μετά πίστεως 20
ψαλλόντων κατάνυξιν." είτα πάλιν προσέτασσε τοις φοβεροΐς εκείνοις¿Εντολήν έχετε' ίκανώς τούτον τύψατε, Ινα μηκέτι ομιλίαις βλαβεραϊς
παρασύρηται, αϊ φυείρουσιν ή&η τών παραδεχόμενων χρηστά. " μαστιχϋ'είς
οϋν διαρκώς και όλος κατάστικτος τοις μώλωψι γεγονώς τού ύπνου
άνίσταμαι, φόβω τε την καρδίαν παλλόμενος
και το σώμα έχων 25
πληγών καί μαστιγών ανάπλεων, πασι δεικνύων τα τραύματα καί το έπ*
εμοί γεγονός διηγούμενος, άπελάσας μεϋ? ύβρεων καί απειλών της εμής
οικίας καί τους φ&ορέας εκείνους τους τουτί μοι το κακόν προξενήσαντας. εμοί γούν καί πασι τοις εμοϊς φίλα εϊη καί σωτήρια τού λοιπού
τα τού μεγάλου Θεοδώρου ποιήματα || καί εξ Ισου τοϊς άποστολικοις 30f.252t>
διατάγμασι τιμητέα μοι τά αυτού πάντα καί τών άλλων προκριτέα, ώς
πολλήν την χάριν καί την ώφέλειαν έχοντα."
69. "Εστί καί αλΑα μυρία υαυμαστά καί παράδοξα περί τού άοιδίμου πατρός διηγήσασυαι, πολλήν αυτού την ówa^tv καί ζώντος δεικνύντα καί μεταστάντος, ούτως αυτόν τού τών όλων Θεού μεγαλύναντος 35
14 ραβδούχοι τίνες BD || 15 ηκιζον RD || 17 џђбе KD || 30 έξίοον RD || 34 δεικννντα Β 5 δεικνύοντα D || 35 τούτων pro τον των D
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1 και τοις παοι λαμπρον άποφήναντος. και γαρ άλλος μεν,
άκαθάρτω
βληθείς πνεύματι, δι' αυτοϋ είλήφει την κάθαραιν έτερος, τον οτόμαχον
οφοορώς οδυνώμενος, προς την èv тф κίονι θείαν αύτοϋ άπιδών εικόνα
και μόνον το αγιον αύτοϋ επικαλεσάμενος όνομα της τε οδύνης παραυ5 τίκα άπήλλακτο και την ρώοιν έλάμβανεν. άλλος πάλιν τα εντός δεινώς
οπαραοσόμενος από τίνος θανατηφόρου βρώματος και μέλλων δοον οϋπω
την ψυχήν άφήοειν, τοϋ αγίου ελαίου της αύτοϋ εκπιών λάρνακος τον
τε Ιόν εκείνον άπήμεοε και άποβλύαει πίκρα την γλυκε'ιαν ζωήν εϋρετο.
col. 2 άλλος \ νεφρίτην λίθον δεινώς αυτόν κατατρύχοντα тф αύτφ οωτηρίω
10 ελαίω άπέρριψεν. καί έτερος δε τφ πάθει της óetAíac κατιαχημενος καί
μήτε καθευδήΰαι μόνος τολμών, μήτ* εν νυκτί βαδίΰαι που η μικρόν
προιέναι, ΰτήθος καί μέτωπον και λοιπά μέρη τοϋ οώματος έλαίω τοϋ
αγίου τάφου άλενψάμενος την τε δειλίαν ευθύς άπεβάλετο καί εύθαροής
ώφθη εν απαοι. και άπαξαπλώς επιλείψει με ο χρόνος κατά μέρος
15 εκαοτα διηγούμενον,

επεί μηδέ οΐόν τε τον από μακράς διανοίας

μενον λόγον τε πάντα δηλώΰαι καί έναργώς παραοτήοαοθαι.

ορμώ-

όθεν τοις

είδόΰι ταϋτα πάρεις, επεί και πολλοί θεατοί τούτων καί μάρτυρες, έπί
τα εξής /?аоюг>/хси τοϋ λόγου, ένθα κατέλιπον αναΑα/?ών την διήγηαιν.
70. Διατρίψας τοίνυν εν Πτελέαις, ώς εϊρηται, μετά των αύτοϋ
20 μαθητών
f. 226 πάντες
τούτων

ο δοιος, άπάρας εκείθεν τους τής Προύσης τόπους

κατέλαβεν.

οϋν οι τάς τοϋ 'Ολύμπου κατοικοϋν\\τες κορυφάς
κατήεααν, επιποθοϋντες
αυτόν κατιδεϊν καί λόγου

εις θέαν
άπολαϋοαι

αύτοϋ. ους καί τής πολλής αποδεχόμενος πίοτεως καί εν αγίω καταοπαζόμενος φιλήματι άγαλλιωμένους άπέλυεν αυτός δε άχρι Χαλκηδό25 νος ελθών καί Θεόκτιοτον εκείνον τον μάγιοτρον, τον πάλαι παρ' αύτοϋ
αποκαρέντα, εωρακώς καί αύτφ ουνηοθείς δια το ορθόν тог» τρόπου
καί το τής αρετής ύπερφυές, άφικνεΐται αύθις προς τον άοίδιμον πατριάρχην Νικηφόρον, έτι εν тф Ιδίω μοναοτηρίω διάγοντα, οι καί αλλή
λους Ιδόντες καί χαράς άρρητου πληοθέντες
δόξαν τφ
φιλανθρώπω
30 Θεφ ανέπεμψαν

επί τε ту απαλλαγή

τών δεινών καί τή αυτών

περί

την πίατιν υπομονή, μεθ' ου καί ημέρας ούκ ολίγας άναατραφείς τφ
τής Νικομήδειας προοπελάζει κόλπω, καταλύοας εν τφ λεγομένω τα
Κριακεντίου
τόπω, ένθα καί πολλοί τών μοναοτών και μιγάδων
col. 2 Ουνέρρεον, οιρόμενοί
35 μεθέξοντες.

τε τον

οοιον καί τής

παρ3

αύτοϋ

|

ωφελείας

3 οόννόμενοζ RD |¡ 9 avz{òv) R, αντίκα D || 10 κατεαχημένος D || 11 πον RD ||
14 καταμέρος RD ¡| 15 άπομακράα R, em. D || 30 Ѳеф om. D
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71. Συν πασι και Πέτρος εκείνος ο πολύς èv ασκήσει, ο δια την 1
άκραν άαιτίαν Άβούκης επικληθείς, προς τον μέγαν άφίκετο, αναθήσων
αύτω περί ών οι τούτον ενδιαβάλλοντες και απατεώνα καλούντες δια
τα παρ' αυτού οημεϊα την αυτού πολιτείαν εκάκιζον, δόξαν αύτω
πονηράν προοτριβόμενοι. ον δ διακριτικότατος
πατήρ, περί τε τού βίου 5
και της εαυτού διαγωγής ερόμενος και εν εκατέροις εύρων δοκιμώτατον,
αύτω μεν παρηγγύησε μη πάντη άοιτεϊν, αλλά και αρτω και οϊνω εστίν
δτε χρήσθαι καί λοιπών μεταλαμβάνειν κατά βραχύ εδεσμάτων, ώς αν
και τον της άοιτίας τύφον κολάζοι καί τοις ξητούοιν άφορμήν μη
ευκόλως παρέχοι άφορμήν, κεχρήσθαι δε καί ύποδήμασιν εν ώρα 10
χειμερίω καί μη γυμνοποδεΐν είς ούδεν δέον τοις ó' αύ εγκαλούσιν
αύτφ πάλιν επέστελλε μη προχείρους είναι περί τάς διαβολάς, μηδέ
τω αναιτίω προσάπτειν αίτιας, ώς ού θεμιτον ον άνδρι τοσούτω || προο- f. 226v
κόπτειν και εαυτοϊς κρίμα αφνκτον εντεύθεν επισυνάγειν. ούτως τα
τών αμφοτέρων ευ διαθεμένος το λυσιτελές άμφοτέροις εβράβευσεν.
15
72. ΈπεΙ δε καί τοις λογάοι τών επισκόπων συνεγένετο και
τούτοις τα δέοντα καθωμίλησε, βουλεύονται εκάτεροι προτροπή καί
γνώμη τού πατριάρχου προς τον τα σκήπτρα παραλαβόντα
είσελθεϊν
και άναθέσθαι αύτφ τα της πίστεως, ώς αν εξωσθώσι μεν οι μεμισημένοι κακόδοξοι, άντεισαχθώσι δε οι τής ορθοδοξίας πρόμαχοι, οι 20
καί ψυχαϊς και σώμασι τους διώκτας κατηγωνίσαντο. οι γε καί τών
παραδυναστευόντων
évi μεσίτη
καί διαλλακτή χρησάμενοι
είσίασιν
είς τα βασίλεια, τήν τε τού κρατούντος βοήθειαν εξαιτούμενοι καί την
τής εκκλησίας άποκατάστασιν,
ύπομιμνήσκοντες
τούτον καί τήν τού
τυράννου κατάλυσιν και όπως αυτός ελέω Θεού τών αυτού χειρών 25
σέσωστο. ο δέ, αγροικίας τις ών καί όλος εύήθης καί ασύνετος, ούτε
τους τών πατέρων λόγους προσήκατο, ούτ' αυτών | τήν πρεσβείαν col. 2
έτίμησεν, άλλα πολλά τούτων περί τής ορθοδόξου εϊρηκότων πίστεως,
τούτο μόνον αύτοΐς τελευταίον άπεκρίνατο, δτι ,,3Αγαθοί μεν υμών οι
λόγοι κ(ΰ καλοί, αλλ' επει εγώ ούπω μέχρι και νυν εικόνα προσεκύνησα, 30
εν οΐς εύρον τήν έκκλησίαν άφίημν ύμίν δε δΐδωμι άδειαν άκωλύτως
τής υμετέρας £#вог#ш πίστεως καί τήν τών εικόνων τιμαν προσκύνησιν,
πλην μή κατά τήν βασιλίδα τούτο щаттеіѵ, αλλ' άπωτάτω
ταύτης
ένθα βούλοισθε". ταύτα προς τους αγίους είπόντος τού παράφρονος,
εξέρχονται τής Βύζαντος οί μακάριοι, τού θείου πατρός είς τα Κρισκεν- 35
8 καταβραχν RD || 9 της om. D ; κολάζει Ь || 11 αν pro αν D || 12 προχείροισ R,
em. D || ibid. μί/âh RD Il 13 živ RD || 15 ενδια&έμενος D || 2ö Tía fi || 28 «|λ« R
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1 τίον πάλιν άφικομένου
διανύοντος στάδιον.

κάκεΐ μετά

των μαθητών

το της

73. Χρόνος ολίγος, και Θωμάς εκείνος ο τύραννος
κατά 'Ρωμαίων ώδίνει, ληίζων τα πάντα και κατατρέχων,

ασκήσεως
άποστασίαν
ώς αν ύφ*

5 εαυτόν την βαοιλείαν ποιήσοιτο. φόβφ οϋν τον μη άλώναί τινας προς
f. 227 αντοϋ ή αυθαιρέτους
αύτφ προαδραμείν || είσελαύνοντας πάντες οι
πέριξ εις τα βαοίλεια, μετά πάντων δε και ο μέγας Θεόδωρος ουνάμα
των επισκόπων πολλοίς την βασιλίδα κατείληφεν. αλλά του τυράννου
Θωμά τάς δυνάμεις αθρόως περικοπέντος καί άλωσίμον τω βασιλει
10 γενομένου, πάλιν προστάξει ττοΌ κρατούντος εξίαοι της Βύζαντος. fóire
οϋν ο θειος πατήρ τήν τω Άκριτα πληοιάζονσαν καταλαμβάνει χερρόνησον, ή τοϋ αγίου λέγεται Τρύφωνος, αφ* ης και τω άοιδίμφ πατριάρχη
συχνά παραβάλλων, άλλήλοις ώμίλουν τά δέοντα, ατερος θατέρου τοϊς
λόγοις ήδόμενος και τον πόθον άλλήλοις επαύξοντες θερμότερόν τε και
15 βεβαιότερον.
74. УЕѵ μια γαρ των επισήμων τινών επισκόπων, οι των άλλων
ήσαν εξέχοντες, εκεΐσε άφικομένων, και εις έπήκοον τούτων διεξιόντος
τοϋ πατριάρχου τά τοϋ θείου πατρός άθλα και παθήματα,
εξορίας τε
τούτου και μάστιγας και χρονιάς αλλάς κακώσεις, à πάντα γενναίως
col. 2 20 νπέμεινεν ο αήττητος, μηδέν J καθυφιείς τοϋ φρονήματος, επειδή και
συνεστιαθήναι αμφότερους εδέησε και τραπέζης κοινωνήσαι μιας, τους
μεν άλλους jrciwaç ó της νφεδρίας είχε тголгод, μόνον δε τον δσιον
σύνεδρον ο πατριάρχης ελάμβανε και επί μιας καθέδρας
συνέστιον,
„Παραχωρήσατε" λέγων τοις επισκόποις „συνημμένως εμοί καθεσθήναι
25 τον πάσης τιμής άξιον, καν δυσχερής αύτφ ή προτίμησις δια το άκρον
τής ταπεινώσεως".
οϋτω τιμής εϊχεν ο πατριάρχης και σχέσεως προς
τον δσιον οϋτω πάντες αύτφ παρεχώρονν τών πρωτείων δια το τής
αρετής ύψηλον και άπρόσιτον. ερρέτω φθόνος ο τοις καλοϊς αεί
νεμεσών και επιμωμού μένος· σιγάτω γλώσσα φληναφοϋσα τά μάταια
30 καί α μή θέμις εκφέρουσα. τις γαρ ορών τών θείων τούτων ανδρών
το εϋνουν τε και δμόγνωμον και το τής στοργής οίον διάπυρον, ουκ
αν τών φιλαιτίων καταγελάσοιτο, τήν άλήθειαν ούτως επηρεάζειν θεf. 227ν λόντων καί \\ το μέγα κρίμα τοϋ ψεύδους ου δεδοικότων ; οϊ πάντα
παθεΐν e'Aomro αν, ή εαυτούς ¿?ασ#εο> καί τοΌ όια/ΐάλΑει»' άφέξεσθαι,
35 ώς ουκ εξόν αντοϊς

άλλως

ενδοκίμοις

5 al(bvcu τινάς RD || 8 κατήληφεν
25 αν τω pro αντώ Ι) !| 34 εαντον D
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ούτοι μεν έχέτων ώς εχοιει>· ήμϊν δε άλήϋεια πανταχού ή άλήυεια, 1
καν ει πας οιαρραγείη συκοφάντης, μευ' ης ημείς ταττοίμευα και όσοι
τοις ήμετέροις πατράσι συνήδονται, οΐς και η ενταύθα διαγωγή υαυμασ'ια και περιπόυητος και ή εκεί λήζις μακαριστή και διάσημος.
75. Άλλ" ημάς γε ο καιρός επί το τέλος τον μακαρίου καλεί, 5
φ προσβήναι μεν ο λόγος όκνει, προσβήσεται ó' όμως, ει και σκυυρωπον
το διήγημα, επόθει μεν ονν αεί τήν άνάλνσιν ο μηδενί αλλω ή τφ
Χριστώ ζήσας και ταΐς εκείθεν ελπίσιν. ούτω δε πόντου έχων και όλος
ών της διαζεύξεως, επεί και πας ο βίος τω μακαρίω μελέτη
θανάτου
3
έτύγχανεν, ούδ èv ταϊς τελευταίαις ήμέραις της συνήθους διδασκαλίας ίο
εληγεν, άλλα και κοινή και καθ' ενα τους προσιόντας ταΐς τών λόγων
καθή\δυνε χάρισι, σνμβιβάζων και σννενών προς τήν ορθοτομίαν της col. 2
πίστεως' πολλούς δε και δι' επιστολών προς εαυτόν εΐλκε καί τούτοις
τον νγια λόγον έκράτννεν. ήσαν δε οι καί της βασιλίδος εξήεσαν,
δμιλήσαι аггсф εφιέμενοι καί λόγων αύτοϋ τών ήδίστων επακροάσασθαι. 15
εώ γαρ λέγειν επισκόπων σνλλόγονς καί ιερέων, μοναζόντων τε καί μι
γάδων, γεγηρακότων καί νέων καί πάσης απλώς ηλικίας, είσεφοίτα γαρ
προς τον δσιον ούχ ή περίχωρος μόνον εκείνη, άλλα καί πάσα ή ϋπερόριος, της φήμης πανταχού διατρεχούσης καί από παντός γένους σνναγειρούσης, ώς αν οι μεν φωνής τον μεγάλου άκούσωσιν, οι δε της 20
θέας εμφορηθώσιν,
οι δε λόγου κατηχητικού άπολαύσωσιν, οι δε Ινα
πάντως ράονς τι γένωνται, επεί καί το προσεγγίσαι μόνον αύτφ πολ
λής ωφελείας φόντο, ην γαρ ο θαυμάσιος ηδύς μεν τον λόγον, ήδίων
δε τον τρόπον, τήν εντνχίαν ευπρόσιτος, το ήθος κόσμιος, πράος, || f. 228
άόργητος, σνμπαθής, μειλίχιος καί ει τι άλλο τοις εξαιρέτοις τον βίον 25
πρόσεστιν,
ον καί τα μικρά πολλάκις καί πάρεργα πολλοίς εδοζεν
αυτάρκη είς ενδοκίμησιν.
76. Επτά τοιγαρονν επί εξήκοντα βεβιωκώς ενιαντονς ο θεσπέ
σιος νόσω βαρεία περί τάς αρχάς τού Νοεμβρίον περιπίπτει μηνός' ή
δε ην ή σύντροφος οδύνη περί τον στόμαχον, ή σφοδρότερον αντφ 30
προσβαλούσα τή κλίνη όλον έπέδησε καί ίσα νεκρφ διατέθεικεν. καί ώ
τής μεγαλοιρνχίας τον τρισμάκαρος εκλελοιπώς γαρ ών ήδη καί απνονς
σχεδόν, ονδ' όντως εαυτόν εϊα τοις μαθηταϊς άνομίλητον, αλλ' επεί
μικρόν εις έαντον επανήκεν^ βραχύ τι ραΐσας καί τών πόνων άνεθείς,
κλέπτει προς διδασκαλίαν τον καιρόν, ος γε καί μή οΐός τε ών γλώσσα 35
εύσήμω φθέγγεσθαι καί τρανή, évi τών ταχνγράφων υπαγορεύει καί δι
2 με&ήσ R || 16 τε BD || 22 τώ RI)
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1 αύτον τοις πασιν α εβούλετο προσφωνεί, έχει δε τα της ομιλίας εκείνης
col. 2 ούτωσί κατ' αρχάς επί λέξεως' „'ΑοελφοΙ και πατέρες, ήσθένησα | και
πάλιν εύχαΐς υμών άνακέκλημαι· αλλ' εως πότε μέλλομεν έπί το πάλιν
ερχεσθαι ; ελεύσεται γαρ πάντως ή επιθανάτιος, χωρίζουσά με αφ' υμών
5 και εκ των ενθενδε παραπέμπονσα."
τα οέ γε λοιπά της κατηχήσεως
εν ταϊς κατά μέρος ομιλίαις τον πατρός εϊοεται ο βονλόμενος, τρις της
εβδομάδος άναγινωσκομέναις,
ώς ήδη προλέλεκται. τοίννν μετά [το]
τήν παρονσαν ομιληθήναι κατήχησιν ήν Ιδεϊν παραχρήμα (τής πολλής
σον περί τον Θεόδωρον, Χρίατε, χάριτος) ρφω γεγενημένον τον δαιον,
10 τοις τε άδελφοίς προολαλονντα φωνή τρανότερα και καθαρα και τοις
ποοί βαδίζοντα νγιώς, τήν τε θείαν επιτελούντα μνσταγωγίαν εν τω
κνριακω καί αρτον σνγκοινωνονντα και αλών τοις παρατνχοϋαι
τηνικαύτα
πατράοι και λοιποϊς άλλοις, όντως πόνος νγείαν, ώς φηαιν ο λόγος,
χαρίζεται και ρώννυσι προθιψία καί δύναμιν ασθενείς
περιζώννυνται.
15

77.

Τούτων

ονν γεγονότων

καί τους σννόντας απαντάς

ήπίως |

f. 228« άμα και φιλοφρόνως δεξιωσαμένον καί τά εξιτήρια
προσφθεγξαμένον,
άναπίπτει πάλιν εις το κλινίδιον και τον οίκονόμον
προσκαλεσάμενος
(Νανκράτιος ó' ήν ούτος, ο καί μετ' αύτον προοτατεύσας τής αδελ
φότητας) φηοί προς αυτόν „Μή τι τών οφειλόντων παρεϊται ήμΐν ; μή
20 τι τών δεόντων παρημέληται
ή άλλως παρώπται διά τίνα ολιγωρίαν
ή χαύνωσιν" ; όντως ήν εμμέριμνος
όλος και εμφροντις καν ταϊς
εσχάταις άναπνοαΐς ο μακαριότατος,
είτα μετά τήν εξής, ή δε ήν ή
έκτη τον Νοεμβρίον, καθ' ήν τήν τον δμολογητον Παύλον
μνήμην
εορτάζομεν, άνίαταται τής κλίνης, ώοπερ εξ εντολής φνγαδενομένον του
25 πάθονς, καί τήν ιεράν αύθις μναταγωγίαν τελεί, τά εικότα τφ ομολογητή άφοαιούμενος. τής δε εσπέρας καταλαβούσης καί τονς σννήθεις
νμνονς άποδονς τφ κνρίω εϊσεισι μόνος εν τφ κελλίφ. και περί πον
col. 2 βαθείαν νύκτα επισκήπτει αντφ τά τής νόσον βαρύτερον, | το τον'
στομάχου πάθος νεανικώτερα κατεπανιστάμενον,
άλγηδόσι ούτι μετρίαις
30 δριμύσσον τά ενδοθεν. καί δη φωνήσας τον προ τής κέλλης καθεύδοντα
απαγγέλλει τά τής οδύνης αύτφ. ου καί τη ακοή σνγχνθέντος καί μέγα
τι άφνω βοήσαντος καί διωλύγιον, συντρέχει το πλήθος τών αδελφών,
τήν τον πατρός άποδνρόμενον στέρησιν και τήν μέλλονσαν
αύτοϊς
οίκτράν ορφανίαν εσεσθαι. έπί δνσί γονν ήμέραις το χαλεπον τοντί
35 πάθος επικρατήσαν,
τής εξής καλεί πάντας τονς μαθητάς καί
έξόδια τούτοις προσφωνεί, τοιάδε προς αυτούς λέγων σνν δάκρνσΐ'

τά
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78. „Πατέρες εμοϊ και αδελφοί, το ποτήριον, ο μέλλω πίνειν, 1
κοινον απάντων εστίν ουδείς γάρ εστίν, δς ζήαεται και ουκ ΐδη τον
θάνατον, ελεύσομαι ούν κάγώ προς τους πατέρας μου, της γης άφιατάμενος και προς ον επόυησεν ή ψυχή μου κύριόν μου και Θεον
ενδημών. ύμεϊς δε βλέπετε την ^ταρακαιτα^κ»/^, ην παρε$έμην || ϋμΐν 5 f. 229
την πίοτιν ^ε^α/α*' φυλάξατε, τον βίον άπτωτοι μείνατε, τα εντεταλμένα
πάντα γνησίως τηρήσατε, ύμεϊς οϊδατε, οτι ούχ ύπεστειλάμην του μη
αναγγεΐλαι ύμιν την άλήυειαν, αλλά καϊ κοινή και κα$' ενα τοις πασιν
είσηγησάμην τα δέοντα, μηδέν των οφειλομένων κατά γε την εμήν
ελλελοιπώς δύναμιν. ει δε και τη σαρκι αφ' υμών êv τφ ίταρό^^ διίστα 10
μαι, αλλά γε τφ πνεύματι αεί συν ήμϊν εσομαι, εγγυώμενος ύμιν, ως
εϊπερ τινά παρρησίαν εν τη του κυρίου ήμερα ο ανάξιος εϋροιμι, ού
διαλείψομαι αιτούμενος και δυσωπών τον οίκτίρμονα, ως αν και ϋμεις
επί το βέλτων αγοισ&ε και κοινόβιον δε το ύμέτερον μείξω λαμβάνοι
την σύστασιν, ενα καυ' ενα προσλαμβάνον
και προσάγον Θεφ τφ 15
σώξοντι." ταύτα τοις μαΰηταϊς ειπών και επευξάμενος, τελευταΐον και
τούτο φησί' „Τον δεσπότην μου τον πατριάρχην προσείπατε παρ' εμού
και καίτασπάσασυε' τους αρχιερείς και ιερείς, οι την ομολογίαν ανόυ^ευ- col. 2
τον διεφύλαξαν, τους λοιπούς πατέρας και αδελφούς και πάντας απλώς
τους κεκοπιακότας δια κύριον τα εικότα προσφυέγξασ&ε". ερωτηθείς 20
δε παρά του υείου Ναυκρατίου περί τών εν επιτιμίοις μοναχών και
λαϊκών άπεκρίνατο ο συμπαγέστατος'
„ Ό κύριος συγχωρήσοι πασι
και μηδενι λογισυείη τα
παραπτώματα."
79. Ούτως ούν έχων δύο αλλάς ημέρας διέμεινε, τω σημείω του
σταυρού κατασφραγίξων
τους προσιόντας
και επευλογών εκαστον. 25
συνέρρεον γαρ πλήΦη άριυμού κρείττονα, άλλων άλλαχόυεν
ορμημένων
και της του πατρός ευχής τυχεϊν εξαιτουμένων. τής δε κυριακής καταλαβούσης, ενδεκάτην του Νοεμβρίου άγοντος, εν η και ή τού μεγαλομάρτυρος Μήνα τελείται μνήμη, την συνή&η δοξολογίαν ποιήσας και
εύχάς τάς τελευταίας τφ κυρίω άποδούς τών τε υείων μεταλαμβάνει 30
μυστηρίων ¡| και όλον αυτόν προς την άποδημίαν συντείνει' ήσυητο γαρ f. 229г>
εαυτού μικρόν όσον εκλείψειν μέλλοντος, ος δη και προστάσσει, ημέρας
ον το μεσαίτατον, φώτα λαβείν τους αδελφούς και ύμνων τών εξοδίων
άπάρξασυαι. οι και κύκλω περιστάντες και το „Μακάριοι oi άμωμοι"
υποβάλλοντες,
άμα τφ καταλαβείν εκείνον τον στίχον, ος φησιν „εις 35
τον αιώνα ού μή επιλάυωμαι
τών δικαιωμάτων σου, οτι εν αύτοις
1 πιεΐν D || 7 μί/ om. D || 8 καΜνα RD || 12 εΐπέρ τίνα RD || 15 καθ-ένα
προσλαμβάνων και προοάγων BD ¡| 34 sqq. Psalm. 118, 1 et 93.
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1 εζηαάς με", αμα καί αντος τοις άπάγονοιν αντον άγγέλοις την ιρνχήν
παραδίδωοι, διαβάς προς την εκείθεν μακαριότητα,
και
προατίυεται
τοις οσίοις ο δόιος, ο μάρτνς τοις μάρτναι, τοις άυληταΐς ο πολύαϋ'λος,
τοις κήρνξιν ή μεγάλη φωνή και πάααν την οίκονμένην
περιηχήοααα,
5 τοις ομολογηταϊς ο πάντα τή ομολογία νπερβαλών καί ταύτην εξόχως
την κλήοιν παρά πάντων λαβών, ου καί το πανίερον αώμα τη νήαφ
col. 2 κομιαυεν της Πριγκήπον
κάκεϊαε аг>#«.с νμνων των
προσηκόντων
μεταλαχον οντω τφ τάφω δίδοται, πολλών ώς εικός δακρύων χευέντων
καί το καταακήψαν κοινον πάυος πάντων
όδνρομένων.
10

80. 'Αλλά αν μεν, ώ τίμιε πάτερ, οντω καί ζήαας καί μεταοτάς,
νυν èv ονρανοις τάς των πόνων κομίζη άμοιβάς, φωτί τω μεγάλφ
παριοτάμενος καί ταΐς ανγαϊς της μακάριας και αρχικής τριάδος ελλαμ
πόμενος τρανότερόν τε καί κα&αρώτερον, δλην δλω vot τήν αϊγλην
δεχόμενος τής υεότητος καί τη ενώαει ταύτης υεούμενος. μέμνηαο δε
15 λοιπόν καί τής ποίμνης αον, ην λίαν ήγάπησας, νπερ ης τήν ψνχήν
έυηκας, ή καί επηγγείλω επαμύνειν αεί και άντιλαμβάνεαυαι,
ώς αν
εχοιμέν σε πρέαβνν δννατον καί υερμότατον,
δαοι τή ιερά боѵ μονή
προαεδρεύομεν, και δια αον προς τα κρείττονα οδηγοίμευα, τοις άατάτοις
τοντοιαι καί ρέοναι τα εατώνα καί μόνιμα κατακτώμενοι καί ζωής τής
20 άγήρω καταξιούμενοι.
f. 230
81. Έπει δε αον και αντο το ιερόν αώμα και πάναγνον ¡ έδει
τιμής κατενμοιρήααι βελτίονος, ετών διαγεγονότων δέκα καί οκτώ, πανοαμένον ήδη καί τον κατά τών εκκληοιών πολέμον, όν τελευταίος ο
ατνγητος Θεόφιλος άνερρίπισε,
λαμπρώς τη βααιλίδι
άνακομίζεται,
25 Μεθοδίου τον άοιδίμον καί τής εναεβονς Θεοδώρας τοντο από τής
νήαον εΐααγαγόντων και τη τον Στονδίου μονή καταϋ'εμένων, εν&α ή
πολύπλοντος αορος Πλάτωνος τον μεγάλου καί 4ωσήφ τον παμμάκαρος.
ον καί τή εΐσόδω αντός τε ο υειότατος πατριάρχης και κλήρος άπας
καί μοναατών πλήυη και μιγάδων μετά λαμπάδων και ΰνμιαμάτων
30 προχνυέντες τής πόλεως και τοντο χεραιν ύπτίαις δεξάμενοι καί δλον
αώον ενρόντες και αρτιον, άρρητον τινός εύωδίας πληρούμενον,
τή
υηκγι τών πατέρων άπέν^εντο, δόξαν τφ παμβααιλεΐ Θεφ άναπέμποντες'
φ πρέπει τιμή και προακύνηαις ανν τφ μονογενεϊ αντον Λόγω .καί τφ
ξωοποιφ πνεύματι νϋν xa¿ αεί και εις τονς αιώνας τών αϊώνων αμήν.
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